









 







Vážení spoluobčané,
v prvé řadě mi dovolte, abych Vám všem popřál v roce 2020 vše nejlepší, zdraví, štěstí
a pohodu, mnoho pracovních i osobních úspěchů.
V roce 2019 jsme se zaměřili především na realizaci akce „Stavební úpravy
ZŠ Zdislavice“, kde nyní probíhají práce v interiéru zejména práce na profesích - topení,
elektřina, voda. V nástavbě se provádějí vnitřní omítky, zateplení podhledů a sádrokartonové
podhledy. V příštím měsíci budou probíhat dokončovací práce - montáž výtahu a únikového
požárního schodiště.
V loňském roce jsme podali několik žádostí o dotaci a to na přístavbu školky, výsadbu
aleje. Úspěšní jsme byli při získání dotace na opravu místních komunikací, vysokorychlostního
internetu a kofinancování dotace z MF na akci „Stavební úpravy ZŠ Zdislavice 2. etapa“
v celkové max. výši 2 079 704,- Kč.
Pro rok 2020 zastupitelstvo městyse projednalo a odsouhlasilo podání několika žádostí
o dotace. Budeme se snažit zrealizovat rekonstrukci sociálního zařízení tělocvičny, rekonstrukci
nádraží a jeho následné využití, nadále plánujeme vybudování
chodníků u hlavních
komunikací, dále zastupitelstvo odsouhlasilo provést další etapu opravy veřejného osvětlení.
Bylo by dobré provést úpravu parků na městečku a u kostela. Tady bych Vás, vážení občané,
požádal o spolupráci a předložení případných nápadů. Jistě by bylo dobré zrealizovat
i nasvícení kostela sv. Petra a Pavla ve Zdislavicích, jedná se o dominantu našeho městyse,
aby tak mohla vyniknout. Taktéž se zabýváme novým umístěním kontejnerů na tříděný odpad,
které jsou u farní zdi - není to hezký pohled, když neukáznění občané položí odpad na zem
nebo ke kontejnerům, když jsou plné. Nebo se tam nezdráhají odložit matraci, rozřezanou
postel, poškozené díly z automobilu atd., i přesto, že u restaurace naproti úřadu je celoročně
umístěn velkoobjemový kontejner a je to jen pár kroků navíc.
Zastupitelé na svém posledním jednání v roce 2019 projednali navýšení vodného
a stočného pro rok 2020, které bylo navýšeno v základu daně z přidané hodnoty o dvě koruny.
Vzhledem k tomu, že dochází ke změně sazby DPH, měla by konečná cena pro odběratele být
shodná s rokem 2019. Na příštím zastupitelstvu budeme projednávat ceny za svoz a likvidaci
komunálního odpadu a zřejmě i projednání nového územního plánu a jeho případné schválení.
Tady bych poznamenal, že úřad městyse maximálně vychází vstříc lidem, kteří mají v plánu
výstavbu, bohužel to je vše co městys může udělat a to proto, že veškeré pozemky, které jsou
určené pro zástavbu, vlastní občané a bohužel městys nevlastní žádné pozemky, které by bylo
možno takto využít. Možným východiskem by bylo, že by městys tyto pozemky vykoupil, na
vlastní náklady zasíťoval a následně zájemcům odprodal, jiné řešení se nenabízí.
Na závěr mého
příspěvku děkuji všem
občanům za udržování
čistoty na veřejných
prostranstvích u svých
rodinných
domů
a
spolupráci s úřadem
městyse.
starosta
Bc. Pavel Bouček
Veřejné projednání
územního plánu
Zdislavice dne
27. 11. 2019
foto: Dana Volfová




NOVÝ PINGPONGOVÝ STŮL
Jak jsem psala již v minulém čísle zpravodaje, malý míček, který kdysi spojil malou hrstku
lidí ve velké přátelství, nezahálí a naše „sportovní rodina“ se příjemně rozrůstá, až kapacita
vybavení pingpongovými stoly začala
být nedostatečná. Z tohoto důvodu
jsme, za finančního přispění městyse,
zakoupili nový pingpongový stůl
fialovo-modré barvy, značky GEWO,
který jsme rozbalili a poprvé zkusili při
sobotním tréninku 12. 10. 2019. Nový
stůl sice zpočátku pod světly zářivek
svítil novotou a mnozí z nás, zřejmě
zvyklí zelené barvy stolu, občas letící
míček nevybrali, postupně se ale stůl
přizpůsobil a již nám poskytuje
maximá lně komfortní hru.
Děkujeme městysi za finanční
příspěvek, který nám na tento nový
pingpongový stůl poskytl. Nyní již
můžeme všichni celý trénink hrát.
Za pingpong Majka Pastorková

Lampiónový průvod
Ani letos jsme se neobešli bez
lampiónového průvodu. V pátek
25. října jsme se setkali již po
sedmnácté
na
městečku
ve
Zdislavicích.
V 18,00 hodin jsme se vydali
za doprovodu kapely pod vedením
pana Karla Hejného na příjemnou
procházku při světle rozsvícených
lampiónků ulicemi městyse. Celkem
se sešlo 63 dětí v doprovodu rodičů
popř. prarodičů. Děkujeme za účast
a těšíme se na viděnou na dalším
ročníku.
Dana Volfová

RYBÁŘI
Dne 16. 11. 2019 se konal výlov rybníku
Sejrek, kde se vylovilo zhruba 300 kaprů.
Živí kapři se prodávali u místního
Spolkového domu a naši rybáři z nich zde
i připravovali čerstvé pokrmy. Nejvíce šel na
odbyt
smažený
kapr
s bramborovým
salátem, ale výborný byl i uzený kapr. Kdo
nechtěl kapra, mohl se občerstvit párkem.
Nakonec se zpracovalo 25 kaprů. Vzhledem
k tomu, že sluníčko krásně hřálo 16-ti stupni,
přišlo k chuti i točené pivo. Posezení bylo
zajištěno v prostorách Spolkového domu, ale
spousty lidí využilo i připravené venkovní
posezení před Spolkovým domem, kde si za
přátelské atmosféry příjemně popovídali. Celá akce byla velmi zdařilá a mnozí se nechali slyšet,
že kapr z rukou místních rybářů chutná lépe jak na vánočním stole. M. Pastorková, kronikářka




Mikulášská besídka
Sobotní odpoledne 30. listopadu patřilo hlavně dětem. Již kolem jedné hodiny začaly
práce na přípravě zázemí - postavit stany, připravit občerstvení a jiné tak, aby na třetí hodinu
bylo vše nachystané.
Nejprve zahájili besídku žáci základní školy se svým programem. Pak přišlo na řadu to
nejdůležitější - příchod Mikuláše a anděla. Čerti vzbudili trochu rozruch a ukáplo pár slziček, ale
po obdarování dětí balíčkem se sladkostmi, veškerá nervozita přešla.
Kolem čtvrté hodiny jsme se přesunuli k vánočnímu stromečku a za vůně zapálených
prskavek byl slavnostně rozsvícen vánoční stromek na městečku.
Na odpoledne vyšlo pěkné počasí, hudba příjemně
hrála. V průběhu této akce se mohli přítomní občerstvit
výborným svařákem, opečeným špekáčkem, pro děti
naše ženy napekly voňavé perníčky. Zájemci si mohli
zakoupit vyrobené adventní věnce.
Doufáme, že si všichni tento den užili stejně jako
my. Děkujeme všem, kteří pomáhali s přípravou této
akce.
za zdislavické ženy D. Volfová, foto V. Boučková

Vánoční zpívání
Naší tradiční akcí před Vánocemi je koncert žáků celé školy. Zpívají koledy, recitují, hrají
na hudební nástroje. V kostele je skvělá akustika, prostředí navozuje slavnostní atmosféru.
Na koncert se připravujeme již od října a děti se nemohou dočkat, až začnou „trénovat“.
Paní učitelky pečlivě vybírají koledy
i básničky, devátá třída nacvičuje zahajovací
slovo. První třída tradičně shání kostýmy na
živý betlém a velmi pečlivě se na tuto svoji
roli připravuje. V hodinách výtvarné výchovy
se pečou a zdobí perníčky, připravují
přáníčka. Vymýšlíme plakáty a roznášíme je
po obcích. Když je vše nacvičené
a připravené, musíme sestavit program: to
je práce pro paní učitelku Vodolánovou,
která každý rok pečlivě připravuje celou
choreografii.
Máme radost, že se naše koncerty staly
nedílnou součástí vánočních oslav našeho
městyse. Máme radost i z toho, že kostel je
vždy plný těšících se posluchačů.
Mgr. Irena Králová




Předvánoční pingpongový turnaj
Dne 21. 12. 2019 ve 13.00 hod. se sešla naše sportovní parta k vánočnímu utkání v rámci
prodlouženého celoodpoledního tréninku v místní tělocvičně, kde jsme si zasoutěžili hned ve 3
kategoriích, a to ve dvouhře žen, smíšené čtyřhře a čtyřhře mužů. Za velmi přátelské atmosféry
jsme nejen potrénovali a pohybem setřásli zbytky pracovního vypětí z finiše konce roku 2019,
ale užili jsme si i spousty legrace, které se zúčastnili i naši 2 malí pingpongáčci Šimonek a
Oliverek. Po skončení turnaje
jsme se odebrali k občerstvení
do hospůdky k Alešovi, kde
proběhlo vyhlášení výsledků
turnaje a rozdání cen. O tom,
že je nám spolu dobře i mimo
sportovní tréninky a turnaje
svědčí i naše Silvestrovské
setkání, které proběhlo opět
v místní hospůdce, ve které
jsme zůstali věrni zelené barvě
stolů, a to ve formě zelených
ubrusů.
Co k tomu dodat víc? Je
nám spolu dobře a nerozdělí
nás snad nic, ani malý míček
ve hře, který občas vyběhne
ze dveří tělocvičny pryč.
Za pingpong Majka Pastorková

Vánoční koncert
V podvečer 25. 12. 2019 se v našem krásně vyzdobeném kostele rozezněl koncert
k oslavě narození Ježíše Krista. Vánoční koledy na violoncello v mistrném podání Jonathana
Daly z Chicaga skvěle doprovodil na příčnou flétnu místní kněz P. Lukáš Okurka. Vánoční
koncert si přišli poslechnout nejen místní spoluobčané, ale dorazili lidé i z okolních obcí. O tom,
že koncert byl velmi zdařilý, vypovídala především přátelská atmosféra plná harmonie, lásky a
porozumění. Děkujeme oběma interpretům za nádherný prožitek a těšíme se, že letos nás opět
obdaří svým hudebním výkonem.
Majka Pastorková, kronikářka

MĚSTYS
ZDISLAVICE
vás srdečně zve na přednášku
historika
PhDr. Tomáše Zouzala

JAK SESTAVIT
RODOKMEN
Kdy: neděle 9. února 2020
od 15.00 hodin
Kde: Hasičská zbrojnice
- zasedací místnost
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ




Z činnosti JPO a SDH
Dne 26. října 2019 uspořádali členové SDH již 6. setkání s důchodci, které se uskutečnilo
v zasedací místnosti hasičské zbrojnice. Zájemce o toto posezení jsme seznámili s naší
činností v uplynulém
roce 2019 a to ať už se
sportovními
úspěchy
našich družstev, ale
i s výjezdy k zásahům
včetně jejich složitostí
a rozmanitostí. V rámci
sobotního
podvečera
jsme hostům promítali
dobové fotografie a
videa z dění v obci. Tyto
snímky všechny velice
zaujali a tak si každý
mohl zavzpomínat na
své přátele a blízké. Pro
naše hosty jsme měli
zabezpečeno
malé
pohoštění, na kterém se finančně kromě SDH podílel i městys Zdislavice.
V sobotu 28. prosince 2019 se konala valná hromada SDH Zdislavice, kde byla
zhodnocena činnost sboru. Během roku jsme odpracovali mnoho hodin brigádnických prací,
jak ve prospěch SDH, tak i ve prospěch městyse Zdislavice. Soutěžní družstva mužů, žen
a mladých hasičů se zúčastnila celkem 32 soutěží v požárním útoku v rámci různých oslav,
Benešovské hasičské ligy a Táborské hasičské ligy. Výjezdová jednotka byla cestou KOPISu
Kladno vyslána celkem k 52 událostem. Jednalo se především o požáry, technické
zásahy, dopravní nehody
a
zálohování
stanice
Vlašim. Velké množství
hodin
bylo
také
odpracováno na zásahové
technice. V rámci valné
hromady zvolili členové
SDH nový výbor sboru na
roky 2020–2024. V rámci
těchto voleb byl novým
starostou SDH Zdislavice
zvolen pan Jan Beránek.
Novému
výboru
tímto
gratuluji a zároveň přeji
hodně pracovních úspěchů.
Zásahy:
8.10. Požár Vlašim
14.10. Požár D1
23.10. Požár Miřetice
27.10. Požár D1
28.10. Dopravní nehoda Zdislavice
2.11. Dopravní nehoda Zdislavice
4.11. Záloha stanice Vlašim

15.11. Odstranění stromu Bolina
28.11. Záloha stanice Vlašim
30.11. Požár Lesáky
18.12. Záloha stanice Vlašim
23.12. Dopravní nehoda Vlašim
31.12. Záloha stanice Vlašim
Za SDH Pavel Hůdek

Sbor dobrovolných hasičů Zdislavice Vám přeje hodně zdraví,
štěstí, rodinné pohody a osobních úspěchů v roce 2020.




Nové soutěžní družstvo SDH Zdislavice
V pátek 5. 7. 2019 se dalo dohromady další soutěžní družstvo místního Sboru
dobrovolných hasičů D - Draci, které sestává z členů – David Sebastian Pastorek, Štěpán
Hůdek, Matyáš Beránek, Pavel Míka, Hynek Kot, Lukáš Hromek, Lukáš Zelingr a Marek
Dvořák. Členové SDH zakoupili mladým hasičům k tomuto sportu 2 nové hadice a savice,
soutěžní trička a domluvili se na tréninkovém plánu tak, aby mladí hasiči byli schopni soutěžit
ještě letos.
O tom, že naši kluci tvrdě trénovali,
jsou bojovní a dobře náš městys
reprezentují, svědčí i 2 úspěšně
zvládnuté
závody
v
Miřeticích
a v Trhovém Štěpánově. Takto se
představili i našim seniorům dne
26. 10. 2019 na akci „Důchodci“, kde jim
pustili i perfektně zpracovanou PC
prezentaci ze svých tréninků a 2 závodů.
Pokud Draci u tohoto sportu
zůstanou, má zdejší sbor zajištěné své
následovníky. M. Pastorková, kronikářka

Mateřská škola Zdislavice
Do naší MŠ je zapsáno je 48 dětí (což je kapacita školky) a ty jsou rozděleny do dvou tříd.
V každé třídě je 24 dětí a 2 paní učitelky. Mladší děti navštěvují třídu „Myšek“ a větší děti třídu
„Motýlků“. Třída „Myšek“ je po celkové rekonstrukci a je velmi prostorná. Díky projektu máme
také nové hřiště a hrací prvky na zahradě školky, které děti moc rády využívají.
Obě třídy mají svůj třídní vzdělávací
program a společně plní školní vzdělávací
program „Floriánek“. Během roku se mimo jiné
účastníme
kurzu
plavání,
divadelních
představení a připravujeme různé projekty.
Jedním z projektů bylo „Vánoční tvoření “, kde
si děti spolu s rodiči vyrobily adventní věnec.
Děti pod vedením paní učitelek si také
připravily pro rodiče vánoční vystoupení.

"Myšky" i "Motýlci" s nadšením
přednášeli básničky, zpívali písničky
a tančili.
Osvědčil se nám také
projekt „Mrňouskové“, který je určen
dětem od 1 roku. Mrňouskové se
mohou s rodiči přijít podívat do
školky, pohrát si a poznat prostředí
MŠ. Projekt „Těšíme se do školy“ je
určen pro předškoláky. Ti se
postupně hravou formou připravují
na vstup do školy. Plánujeme také několik výletů, na které se moc těšíme. Chystáme se např.
do Vlašimi, kde navštívíme ekocentrum i zámecký park a také se podíváme do ZOO Jihlava.
Všechny akce a fotografie můžete sledovat na našem facebookovém profilu Mš Floriánek
Zdislavice. Za vaše komentáře a postřehy budeme moc rády.
paní učitelky Adéla Janáčková, Dana Fliegerová




Městys Zdislavice přijme pracovníka
na sezónní práce - sekání trávy,
úklid a údržba. Práce na DPP, mzda
150 Kč/h. Zájemci se mohou
informovat u starosty městyse na
tel. č. 607 830 419 nebo na úřadu
městyse.

POPLATEK ZE PSA
- uhraďte nejpozději do 31. 3. 2020
v hotovosti do pokladny Úřadu městyse
Zdislavice v úředních hodinách
PO a ST. Poplatek za jednoho psa je
100,- Kč.

Spolek zdislavických žen vás srdečně zve na

Kdy: 29. 2. 2020 od 14,00 hodin
Kde: V Kulturním domě ve Zdislavicích
Co nás čeká:
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