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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
uplynulé dva roky byly pro všechny mimořádně
náročné. Došlo k zpřetrhání sociálních vazeb mezi
lidmi a k mimořádnému zatížení rodinných
rozpočtů. Následně došlo ke krachu několika
dodavatelů elektrické energie a aby toho nebylo
málo, nyní do toho všeho přišla válka, která zuří na
Ukrajině. Tato vzniklá situace je nesmírně lidsky a
ekonomicky náročná pro všechny z nás. Je však
nutné, a je to i naší povinností, poskytnout pomoc
všem lidem utíkajícím z válečné zóny do bezpečí.
Náš městys je téměř před dokončením rekonstrukce
obecní budovy úřadu městyse. Jsem tedy připraven
nabídnout tyto prostory pro krátkodobý pobyt.
Svoji nabídku budu prezentovat na jednání
krizového štábu ve Vlašimi. Všichni jsme pocítili,
jak závratně rostou ceny všech komodit. Jsem proto
velice rád, že se nám v časech, kdy byly ceny ve
stavebnictví relativně nízké, podařilo realizovat
všechny velké investiční akce i přesto, že
ekonomická situace městyse nebyla v té době
příznivá. Nebylo by to však možné bez mé odvahy
riskovat a podpory zastupitelů.
Několikrát jsem ve svých příspěvcích vyzýval naše
občany, aby se účastnili jednání zastupitelstva a
důvod je prostý, nevznikal by tak prostor pro
spekulace, co a proč se dělá nebo naopak proč se to
nedělá. Je smutné, že různé dezinformace někdo šíří
záměrně a nejsmutnější je to, že i někteří ze
zastupitelů na nesmysly, které se dozví, nedokážou
odpovědět po pravdě.

si budou popelnici nově pořizovat, a i další
popelnici, pokud se poškodí, si musí na vlastní
náklady koupit každý sám. Musí být však o objemu,
který je uveden v naší vyhlášce (110 l), jinak
nebudou tyto nádoby v y váženy. Ke každé
nemovitosti mají poplatníci nárok na jednu nádobu
(popelnici), v případě zájmu u vícečlenné
domácnosti 5 a více poplatníků je možné si pořídit
druhou popelnici za stejných podmínek. Popelnice
budou celoročně vyváženy každý týden v pátek.
Výše místního poplatku je 600,- Kč/rok. Poplatník
má povinnost ohlásit Úřadu městyse Zdislavice
změny, které nastanou v průběhu kalendářního
roku, a to vždy do 15 dnů od vzniku takové změny.
Splatnost poplatku je stanovena nejpozději do 30. 6.
2022. Po zaplacení poplatku obdrží poplatník
samolepku, kterou nalepí na popelnici.
Administrativu v této oblasti zajišťuje paní
Štěpánka Šandová, která každou středu od 17,00 do
18,00 hodin Vám na Úřadu městyse Zdislavice
poskytne potřebné informace, popř. můžete psát na
e-mail poplatky@zdislavice.cz.
Na únorovém jednání zastupitelstva městyse byl
odsouhlasen nákup pozemků od ZZN Pelhřimov,
a.s. (u sila). Prodej pozemků u nádraží zatím žádný
neproběhl i přesto, že zastupitelé s prodejem a
pronájmem konkrétní osobě souhlasili. Bylo
projednáno a odsouhlaseno prodloužení
kanalizačních a vodovodních řadů ve dvou
lokalitách. Dále bylo projednáno a odsouhlaseno
prodloužení veřejného osvětlení v Humnech.
Máme stavební povolení na přechod pro chodce od
domu č.p. 44 k domu č.p. 38 a očekáváme každým
dnem stavební povolení na chodníky. U chodníků
bych byl rád, kdyby zastupitelé souhlasili s
vypsáním výběrového řízení na dodavatele stavby.
Taktéž budu předkládat zastupitelům návrh na
částečnou obnovu zeleně u hřbitova a na městečku,
nákup nového vybavení do místní knihovny a
pořízení nového zabezpečení úřadu. Do současné
doby nám není znám výsledek žádostí o dotaci na
rekonstrukci ZŠ - budova radnice a částečnou
rekonstrukci hřiště v Bolinsku, dobudování tribuny
a zbudování zavlažování hřiště.

V krátkosti připomenu základní údaje k novému
systému svozu a likvidace komunálního odpadu.
Městys Zdislavice vydal novou obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství, což nám ukládá
zákon. Touto vyhláškou jsou všichni povinni se
řídit. Jak už jsem uváděl v minulém čísle
zpravodaje, přešli jsme na nový systém úhrady za
svoz popelnic. V podstatě se neplatí za nádobu, ale
za každou trvale hlášenou osobu, popř. nemovitost,
kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu. Abychom
ulehčili občanům v ekonomické zátěži, do
schváleného znění citované vyhlášky byly zahrnuty
na můj návrh slevy nad rámec zákonných
V současné době pokračují práce na rekonstrukci
osvobození, tj. osvobození do 2 let věku a od 80 let
budovy úřadu městyse.
V přízemí probíhají
věku; osoby, které mají hlášen pobyt na sídle
dokončovací práce. Bylo vyměněno sanitární
ohlašovny a které dlouhodobě žijí v zahraničí. zařízení, nové obložení stěn a položení dlažby. V
Městys Zdislavice od Technických služeb Vlašim, prostorách úřadu bude provedena ve všech
s.r.o. odkoupil popelnice, které občané měli v
místnostech úprava rozvodu elektřiny, opraveny
nájmu ke dni 31. 12. 2021. Tyto popelnice byly
omítky, vyrovnány podlahy a položeny nové
předány občanům do užívání zdarma. Ostatní, kteří
vinylové krytiny, na chodbách nové dlažby.
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Rekonstrukce sociálního zařízení v budově úřadu městyse
V souvislosti s rekonstrukcí došlo k omezení provozu na úřadě.
Děkujeme za pochopení. Termín dokončení je plánován na 30. 4. 2022.
Na závěr mého příspěvku Vám přeji krásné Velikonoční svátky prožité v
klidu a zdraví.
Ještě mi dovolte touto cestou co nejsrdečněji popřát všechno nejlepší,
pevné zdraví a stálý optimismus paní Marii Kolářové, která se v dubnu
dožívá krásných a výjimečných 100. narozenin. Ze srdce blahopřeji!
Bc. Pavel Bouček, starosta

INFORMOVÁNÍ OBČANŮ O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
S novým zákonem o odpadech vstoupila v
účinnost také nová povinnost pro obce
alespoň jednou ročně zveřejnit výsledky
odpadového hospodářství.
Městys Zdislavice vydal v závěru loňského
roku vyhlášku č. 2/2021 o stanovení
obecního systému odpadového
hospodářství, kde je popsáno, jak se na
území městyse likvidují jednotlivé druhy
odpadů.
Odpady vznikají prakticky při veškeré
lidské činnosti a na nás všech je snažit se
minimalizovat tvorbu odpadu a
zkvalitňovat odpadové hospodářství s
důrazem na recyklaci (oddělené třídění papír, plast, sklo, ale také nebezpečný
odpad, kovy apod.) a snížit tak množství
odpadů, které končí na skládce.
Za zneškodnění komunálního odpadu na
skládce v Trhovém Štěpánově od 1. 1. 2022
městys platí podle svezeného množství
odpadu - do 101 t = 1242,- Kč/t a vše nad
101 t = 1642,- Kč/t vč. 21 % DPH.
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POUŽITÝ KUCHYŇSKÝ
OLEJ DO ODPADU
NEPATŘÍ!
- Olej v odpadu tuhne a
zanáší potrubí
- Energeticky a finančně je
velice náročné v yčistit
kontaminovanou vodu
Jak se nechá použitý olej
ekologicky likvidovat?
- Použitý olej stačí slévat do
PET lahví
- Uzavřenou PET láhev
vhodit do nádoby na sběr
použitého oleje
- Použitý olej je následně
ekologicky zlikvidován
Ekologickou likvidaci
použitého kuchyňského
oleje v našem městysi
zajištuje firma Černohlávek
OIL.
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Integrace veřejné dopravy
Od pátku 1. dubna 2022 dojde ve spolupráci organizátorů dopravy IDSK a ROPID společně s městy, obcemi
a autobusovými dopravci k dalšímu rozšíření integrace veřejné dopravy v okrese Benešov. V této fázi
integrace budou již zaintegrovány všechny obce v celém tomto okrese. Konkrétně se jedná o všechny obce v
oblasti obce s rozšířenou působností Vlašim, včetně mikroregionů Želivka a CHOPOS. Na jednu jízdenku
bude možné jezdit autobusy i vlaky v rámci zaintegrovaných oblastí Středočeského kraje, ale také například
pražskou MHD. I zde dochází k rozšíření nabídky spojů, zpravidelnění jízdních řádů a zpřehlednění
linkového vedení. Zavedeny jsou návaznosti mezi autobusy v nových přestupních uzlech. Díky Tarifu PID
cestující ušetří zejména při pravidelném dojíždění.
Zavedeno bude 26 nových
linek PID, upraveno bude 6
stávajících linek PID a 2
linky mimo systém PID.
Tyto linky nahradí
zrušených 44 linek mimo
systém PID. Páteřní linkou
celé oblasti bude číslo 406 z
Prahy přes Benešov do
Vlašimi s intervalem 30
minut v pracovní dny (v
ranní špičce zkrácený na
7,5–15 minut) a 60–120
minut o víkendech.
Vybrané spoje této linky
budou pokračovat z Vlašimi
do Čechtic, Pelhřimova (v
úseku Vlašim – Pelhřimov
bude platit také Tarif VDV).
Nové autobusové linky
(vybrané spoje na trase
Zdislavice):
792 Vlašim – Vracovice – Zdislavice – Rataje
• linka zajišťuje napojení Vracovic a Ratají na Vlašim a Zdislavice
794 Vlašim – Zdislavice – Trhový Štěpánov – Kácov – Zdizuby, Vranice – Chabeřice, Holšice
• na lince jsou provozovány tzv. školní spoje v trase Kácov – Zdizuby, Vranice
• na lince dochází k propojení Tichonic s Kácovem a Trhovým Štěpánovem
• linka zajišťuje dopravní obslužnost Řimovic, Chlumu a Javorníka, současně také Zdislavic
a napojení na Vlašim
844 Vlašim – Trhový Štěpánov – Keblov – Bernartice – Dolní Kralovice – Snět
• vybrané spoje jsou provozovány v trase Trhový Štěpánov – Snět
• ve Štěpánově navazují vybrané spoje na linky ve směru na Vlašim, o víkendech pokračují spoje
do Vlašimi přes Zdislavice jako linka PID 794
849 Vlašim – Bolina – Zdislavice – Chmelná (– Čechtice) – Pravonín – Načeradec
• základní linka pro Miřetice, Chmelnou, Jeníkov, Nakvasovice a Dobříkovice a jejich napojení
do okolních sídel (Vlašim, Čechtice, Zdislavice, Načeradec)
• linka zajišťuje spojení Vlašim – Bolina – Zdislavice
Zde je odkaz na web PID, kde je přehled o zlepšení dopravní obslužnosti, změně linek, jízdném a schématu
linek – https://pid.cz/integrace-vlasimsko-posazavi/ .
Oldřich Buchetka, tiskový mluvčí
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Přes www.trikralovasbirka lze pomocí online kasičky bezhotovostně přispívat dokonce až do 30.04.2022.
Ve Vlašimi a okolí se v této nelehké době s pomocí více než 300 dobrovolníků a vřelé štědrosti dárců do
sběrných kasiček vybrala částka ve výši 627 486 Kč.
Každý rok se 65 % výtěžku sbírky vrací zpět do regionu do Charity Vlašim. Charita Vlašim je významným
poskytovatelem sociálních služeb v regionu. I díky výtěžku z Tříkrálové sbírky 2020 a 2021 se Charitě
podařilo zrekonstruovat zakoupený objekt v Tovární ulici, kde vzniklo Komunitní centrum Zahrada. V
centru je nejen zázemí pro služby, ale Charita Vlašim zde pořádá i mnoho zajímavých akcí pro veřejnost.
Např. Folkový klub, literární klub, zdravotní cvičení, pohodová výtvarka, trénování paměti, základy
genealogie a další.
Celkové výsledky Tříkrálové sbírky 2022 budou známy až v květnu. A to z toho důvodu, že sbírka pomocí
online kasičky přes webovou stránku trikralovasbirka.cz pokračuje až do 30.04.2022.
Jana Srbová, Koordinátorka Tříkrálové sbírky pro Vlašim a okolí, https://vlasim.charita.cz/
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Cestou na Kalamajku ve fotografii
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(foto Josef Hlíza)

Z činnosti TJ Sokol Zdislavice - rok 2021
Rok 2021 nedovolil opět dohrát fotbalovou sezónu a kvůli pandemii Covid19 se odehrálo
pouze 8 utkání v podzimní části v kalendářním roce 2020.
Během doby, kdy nebylo možné hrát zápasy, se konaly brigádní akce kvůli údržbě obou hřišť.
Trénovat se začalo až na
sklonku jara. Na většinu
tréninků se sešlo 8 - 12
hráčů. Sezona 2021/22
začala domácím
zápasem proti týmu FK
Bílkovice prohrou 1:6.
Týmu
mužů
se
nepovedlo navázat na
výsledek z minulého
podzimu a skončil až na
10. místě se čtrnácti
body
a
třiceti
vstřelenými a 45
obdrženými brankami.
Nejlepším střelcem se
stal kapitán týmu Tomáš
Kubálek se šesti góly.

FOTBALOVÉ MUŽSTVO ZDISLAVICE "A"

Po skončení sezony se
trénovalo ještě ve středu
a v pátek v sokolovně.
Od začátku zimní
přípravy přebírá tým
mužů staro-nový trenér
Dušan Krása.

ROZPIS FOTBALOVÝCH ZÁPASŮ - JARO 2022
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Mládež TJ Sokol Zdislavice
Začátek roku 2021 by se dal vyjádřit dvěma slovy
„CHAOS a NEJISTOTA“.
Většina klubů na okresní úrovni se po LockDownu
potýkala s nedostatkem dětí, které ztratily motivaci
se ke sportování opětovně vracet. Zdislavické týmy
přípravky a starších žáků měly úplně opačné
starosti. Největší starostí bylo zajistit pro velké
množství nově příchozích dětí dostatek trenérů.
Soutěže amatérského fotbalu byly v únoru
připraveny, pak v březnu zrušeny, aby nakonec byly
nahrazeny tzv. Letním pohárem, který se konal až o
dva měsíce později, a to jen pro mladší žáky a starší
věkové kategorie. Pro přípravky nebyla zajištěna
oficiální soutěž vůbec.
V červnu v Letním poháru obsadili naši žáci skvělé
4.místo.
Na výkon v Dolních Kralovicích, po skvělém obratu
ze stavu 5:2 na konečných 5:7 v náš prospěch, jsme
nedokázali výsledkově ani herně navázat s dvěma
papírově slabšími soupeři. Kondrac si odvezla
vítězství 3:4 a v Trhovém Štěpánově zařídil aspoň
remízu gólem v poslední vteřině náš nejlepší
střelec Štěpán Kocián. Díky následnému vítězství
9:5 proti silnému Křivsoudovu a povedenému
výkonu proti nejlepšímu okresnímu týmu Chocerad
nám remíza ze Štěpánovského derby nakonec
pomohla k boji o bronzovou příčku. Bohužel v
zápase o 3. místo proti důrazně hrajícím Voticím
náš technický fotbal neměl šanci na úspěch. Se

třemi zraněnými hráči a jasnou prohrou 8:2 jsme se
domů vraceli s málo oblíbenou bramborovou
medailí.
Podzimní část nové sezóny zahájila už i naše starší
přípravka, za zmínku stojí určitě její tři poslední
utkání. Těsně prohrála s Vlašimí 5:6, remizovala v
Soběhrdech a velké vítězství 10:8 přivezla z
Benešova. Přípravkové děti od listopadu převzali
tatínkové Jiří Jankovský, Martin Tulach a Josef
Melichar.
Trenér Miroslav Dvořák se tak začal naplno věnovat
rozvoji starších žáků, kteří po skvělých výkonech a
velice vyrovnaných zápasech zjistili, že tvrdá práce
v tréninku a neustálá chuť se zlepšovat nese své
ovoce. Za zmínku stojí utkání s Vlašimí, které
skončilo divokou remízou 7:7. Pozvánkou na jarní
zápasy byla i odveta proti Trhovému Štěpánovu.
Obrovské zlepšení všech našich hráčů v letních
měsících, kdy se trénovalo 3krát až 4krát týdně, se
výrazně projevilo v tomto utkání i ve skóre.
Svému pravidelnému rivalovi Zdislaváci nadělili na
cestu domů 12 branek a soupeři povolili za celé
utkání jen 2 střely, s kterými si brankář bez
problémů poradil.
Na rok 2022 se pilně nadále připravujeme a je vidět,
že děti ve Zdislavicích fotbal čím dál více baví.
Důkazem je téměř dvojnásobný počet hráčů než na
začátku roku 2021.
Miroslav Dvořák

Na síti
Rok 2021 nám na tréninky v tělocvičně moc
nepřál. Z důvodu pandemických opatření jsme
byli nuceni zrušit nejen tréninky, ale i plánované
turnaje, zůstali jsme zavření doma a někteří z nás,
v předjaří, i Covid-19 onemocněli. A tak jsme se
po dlouhé době konečně sešli v sobotu 12.6.2021,
sice ne u zelených stolů, ale v hospodě u Aleše k
oslavě narozenin, svátků a úspěchů, které nás v
době karantény potkaly a které jsme společně
slavili pouze virtuálně, a to přes aplikaci Whats
App. Někteří „pandemičtí jubilejníci“ byli
obdarováni tričkem. Na oslavu přišli všichni
členové naší „sportovní rodiny“, i ti nejmenší,
kteří sice ještě neudrží pingpongovou pálku, ale
slavili s námi ze svých kočárků. Přestože oslava
byla velmi zdařilá a nálada výborná,
netrénovanost byla na nás znát a v přátelském
posezení jsme vydrželi pouze do půlnoci.
Protože již bylo léto, začali jsme postupně
rozpohybovávat naše ztuhlá těla na hřišti za

tělocvičnou, a to tenisem a volejbalem. Po létě
jsme se už všichni těšili do tělocvičny na trénink s
tím nejmenším míčkem, ale z důvodu opětovného
zhoršení pandemie a s tím i souvisejících proti

Oslavenci v nových tričkách
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pandemických opatření, jsme místo do tělocvičny opět usedli ke svým mobilům a naše prožitky sdíleli
pouze virtuálně. V důsledku „tečky“ se nám však přeci jenom podařilo v prosinci odehrát alespoň jeden
turnaj tohoto roku, ve kterém nastoupilo 11 dvojic a hrálo se hned ve dvou kategoriích. První, Profi turnaj,
vyhrála dvojice Vašek Florián ml. s Annou Bošinovou, 2. místo obsadily Veronika Bošinová s Dášou
Pěnkavovou, 3. místo si vybojovali Jirka Janeba a Miloš Prokop a na 4. místě se umístili Vašek Florián st. s
Liborem Pecháčkem. Druhou kategorii, Hobby turnaj, vyhráli manželé Hanušovi, 2. místo si vysmečoval
Jirka Janeba s Vlaďkou Bošinovou, 3. místo si vybojovali Štěpánka a Lukáš Pecháčkovi a na 4. místě stanuli
manželé Floriánovi.
Další turnaj se konal již v letošním roce, a to v sobotu 5.2. Na start nastoupilo 22 závodníků a hrály se
dvouhry mužů a žen. V ženské kategorii si pro 1. místo došla Iva Floriánová, 2. místo obsadila Majka
Pastorková, 3. místo vybojovala Štěpánka Pecháčková a krásné 4. místo si doslova vysmečoval Filip Hůdek.
V kategorii mužů si 1. místo odvezl Myroslav Kopynets, na 2. místě se umístil Libor Pecháček, 3. místo
vyhrál Jirka Janeba a na 4. místě se umístil Vašek Florián ml..
Skokanem roku bych jednoznačně označila Filipa Hůdka, který se k nám připojil v loňském roce jako
začátečník a i přesto, že se moc netrénovalo, vybojoval v letošních závodech nádherné 4. místo, ale bylo
velmi těsné, protože v setech o první 3 příčky skóroval vždy 11:9. Věřím, že v dalším turnaji bude již Filip
atakovat 1. místo.

U pingpongového stolu
Chtěla bych poděkovat Aleši Gregorovi, který nám poskytuje zázemí a po tréninku a při závodech se o nás
vždy skvěle postará.
O tom, že je nám spolu dobře, svědčí i fakt, že se naše sportovní přátelství, které kdysi spojil malý míček,
neustále rozrůstá. Jsem velmi ráda, že se v naší „sportovní rodině“ hraje fair play i mimo zelený stůl, a tak, s
velkou pokorou, zmíním alespoň poslední událost naší vzájemné soudržnosti, empatie a pomoci druhému,
kdy jsme se během několika málo hodin spojili přes Whats App a pomohli (nejen finančně) vítězi našeho
posledního turnaje Myroslavovi, konkrétně jeho rodině a dalším ženám s dětmi z Ukrajiny.
Je mi ctí být součástí této báječné sportovní party, kde jsme si vzájemně sportovními soupeři, kamarády, ale
i oporou v životních událostech.
Za ping pong Majka Pastorková
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