13. ročníku se 2. 6. 2018 zúčastnilo 82 závodníků od těch nejmenších tříletých až
po nejstaršího, více jak 80ti letého. Závod probíhal za krásného počasí
v tradičním prostředí rekreačního areálu „Peklo“. Akce byla realizována
s přispěním Středočeského kraje z Fondu hejtmana a zmírnění živelních katastrof.
Příští 14. ročník připravujeme na 1. 6. 2019. Na diplomy se opět snažíme získat
zajímavou sportovní osobnost. Počasí je již objednané a těšíme se na shledanou
na dalším ročníku.
za realizační tým Mgr. Irena Králová

Vážení spoluobčané,
je čas dovolených a krásných letních večerů a proto mi v úvodu mého příspěvku dovolte, abych
Vám všem popřál příjemné prožití léta, volného času a našim dětem krásné prázdniny. Z dění v našem
městysi Vás seznámím s několika informacemi.
Po úspěšné dodávce kontejnerů na bioodpad byly tyto městysem Zdislavice distribuovány našim
občanům formou výpůjčky. Ještě několik jich je možno zapůjčit po dohodě s panem místostarostou
K. Hejným. Výpůjčka bude na 5 let a po této lhůtě bude rozhodnuto o dalším využití nebo převodu na
osoby, kterým byly kontejnery zapůjčeny.
V současné době finišují práce na rekonstrukci a přístavbě mateřské školky. Kolaudace této akce
by měla proběhnout 7. 8. 2018 a potom nás ještě čeká zpracování závěrečného vyhodnocení akce.
V samém závěru je taktéž akce Posílení vodních zdrojů pitné vody a rozšíření akumulace.
V současné době se dokončují práce na propojení stávajících studní s novými. Do objektu staré studně
byly instalované nové rozvody a bude instalovaná i nová telemetrie na kontrolu stavu vody a spouštění
jednotlivých čerpadel.
Na akci půdní vestavba a rekonstrukce základní školy a s tím spojená výstavba nových odborných
učeben jsem byl nucen zrušit výběrové řízení na dodavatele vzhledem k tomu, že v pořadí první i druhý
účastník výběrového řízení ze soutěže odstoupil. V současnosti je připravované nové výběrové řízení,
kdy se budou soutěžit obě etapy této akce současně.
Vzhledem k tomu, že se nám nepodařilo získat dotaci na částečnou rekonstrukci kabin v areálu
„Bolinsko“ rozhodlo zastupitelstvo, že tuto akci ve výši 250 tis. Kč zainventuje z vlastních rozpočtových
prostředků.
Zastupitelstvo dále na svém zasedání schválilo vypracování projektových dokumentací na
rekonstrukci nádraží a jeho přístavbu, budovy budou sloužit pro občanskou vybavenost a tak budeme mít
připraveny projekty pro možné ucházení o dotace. Dále bylo zadáno zpracování projektové dokumentace
na rekonstrukci staré hasičárny a dílen ZŠ. V souvislosti s tím byla již podána žádost o dotaci na tuto
akci. Další žádost jsme podali na nákup nového dodávkového vozu pro SDH Zdislavice. Podání žádosti
na toto vozidlo bylo podmíněno příslibem velitel jednotky SDH, že administrativní zatížení a veškeré
finanční náležitosti včetně spoluúčasti při nákupu tohoto vozidla ponese SDH Zdislavice ze svých
finančních prostředků a to proto, že se v tomto případě jedná o nadstandard. Městys Zdislavice tuto akci
pouze zastřešuje.
V průběhu jara a začátkem léta se Městys Zdislavice zapojil do pořádání akcí „Běh pro radost“
a dětského dnu, který pořádal spolek dětských rybářů „Volejovky“ pod vedením pana Kovandy a pana
Semeráda společně s maminkami v čele s Jitkou Sedláčkovou. Všem, kteří se na obou akcích podíleli,
tímto moc děkuji.
V závěru jen pár informací - vzhledem k přetrvávajícímu suchu byl uzavřen přívod pitné vody na
hřbitov, ale je zde funkční studna, která je našimi hasiči pravidelně doplňována užitkovou vodou pro
potřeby hřbitova. V souvislosti se hřbitovem bych rád všechny požádal o to, aby striktně dodržovali to, že
na skládku u hřbitova patří pouze odpad ze hřbitova a ne komunální odpad. Od toho tu máme
velkoobjemový kontejner, který je permanentně přistavován naproti úřadu po celý rok.
Bc. Pavel Bouček, starosta

Vodovod – akumulační nádrž.



Rekonstrukce školky – úprava přístupové komunikace.



Příběhy našich sousedů
Do projektu „Příběhy našich sousedů“ nadace Post Bellum jsme se přihlásili s 9. ročníkem. Celý projekt
je o tom, že vyhledáte zajímavého člověka ve svém okolí a zpracujete jeho životní příběh.
My jsme si vybrali paní Marii Kolářovou, nejstaršího žijícího obyvatele obce. Říkali jsme si, že za svůj
dlouhý život toho musela hodně prožít. Netušili jsme, jak zajímavý život měla.
První část práce spočívala v tom, že jsme si domluvili návštěvu a s diktafonem se vypravili k paní
Kolářové. Po celou dobu návštěvy byla velmi příjemná a bez váhání se s námi o svůj životní příběh
podělila. Potom jsme si prohlíželi její fotografie, některé staré více než 70 let.
Dětství, její rodina, totální nasazení v lazaretu na Kostelíku, svatba, manžel, kolektivizace, život ve
Zdislavicích atd, atd.. Za necelé dvě hodiny jsme měli spoustu zajímavého materiálu. Koordinátorka
projektu paní Kateřina Setničková nám radila, připravovala nás na zpracování nahrávky.
Nakonec jsme se rozhodli, že ústředním tématem projektu a nahrávky bude její totální nasazení
a nedobrovolná práce za války pro nacisty.
Připravili jsme si scénář, vybrali potřebné sekvence z nahrávky a koncem v květnu jsme jeli do Prahy do
Českého rozhlasu nahrávku zpracovat.
Při příchodu do rozhlasu se nás ujala příjemná paní redaktorka, odvedla nás do nahrávacího studia
a vysvětlila, jak vše bude probíhat. Jako redaktoři rozhlasu děti četly komentář k nahrávce, vše se nahrálo
a potom jsme se přesunuli k mixážnímu pultu, kde naše nahrávka získala finální podobu – vyprávění paní
Kolářové a do toho vstupy dětí s jejich komentářem. Vše se muselo vejít do 3 minut, jak velela pravidla.
Vše se podařilo poměrně rychle a nám zbyl čas na exkurzi po obou budovách rozhlasu. Deváťáci viděli
různá nahrávací studia, celou místnost zpravodajství a nahlédli jsme do zkušebny symfonického orchestru
(SOČR) a sledovali zkoušku muzikantů. Jako bonbónek jsme se svezli nejstarším výtahem páternoster.
Zážitek!
Potom jsme se přesunuli do Archívu státní bezpečnosti. Zde se nás ujala další příjemná dáma a povídali
jsme si o tom, jak takový archív funguje, jak si požádat o výpis z dokumentu, jaký je systém archívů
v ČR. Pak následovala
prohlídka.
V suterénu
jsme viděli samotný
archív s tisíci dokumentů
uloženými v archívních
krabicích. Další kroky
vedly do míst, kde se
dokumenty
restaurují.
Viděli jsme, jak ze staré
zašlé a poškozené stránky
dokážou šikovné ruce
restaurátorů
udělat
stránku „jako novou“.
Viděli jsme při práci
„mašinu“, která umí
oživit tisk, vyžehlit papír a dát mu dalších pár let života. Paní se pochlubila, že jsou jedni z mála archívů
po celé Evropě, kdo takové zařízení má.
Začátkem června jsme zpracované materiály odevzdali porotě a začali se připravovat na závěrečnou
prezentaci. PowerPointová prezentace, doprovodný text a nácvik toho, jak budeme vystupovat.
26. 6. se všechny soutěžící týmy sešly v aule SPŠ ve Vlašimi. Vyzkoušeli jsme si prezentaci a pěkně
nervózní čekali na oficiální zahájení. Při čekání na své vystoupení před nabitou aulou jsme ještě doladili
detaily a pak už si děti stouply a odvedly poslední díl své práce. A opět nervozita, když jsme čekali na
verdikt poroty.
Když porota přišla a uvedla nás jako tým na třetím místě, naše nadšení nebralo konce. Nejen, že jsme
zažili velké množství zážitků, ale ještě jsme byli „na bedně“. Jen nás mrzí, že se tohoto dne nemohla
zúčastnit naše hrdinka – paní Kolářová.
Práce to byla velmi zajímavá, náročná, ale dokázali jsme si, že to zvládneme.
Pokud máte zájem se na naši práci podívat a poslechnout si nahrávku, najdete ji na tomto odkaze:
https://www.pribehynasichsousedu.cz/prezentace/vlasim-26-6-2018/
Mgr. I. Králová, žáci 9. ročníku




ZAVÍRÁNÍ STOLŮ
V sobotu 26. 5. 2018 proběhl v místní tělocvičně náš poslední pingpongový turnaj v této
sezónně, při kterém jsme zavřeli a uklidili pingpongové stoly. Jako každý závod a trénink i toto
závěrečné sportovní klání doprovázela výborná nálada, která byla ještě více posílena touhou
vyhrát a stát se tak králem a královnou pingpongové sezóny 2017/2018. Nejen z důvodu
horkého letního počasí, které nám přálo, ale především k podanému absolutnímu fyzickému
výkonu, jsme po skončení zápasu venku za tělocvičnou posílili znavenou svalovou hmotu
bílkovinou v podobě výborných
grilovaných vepřových plátků
a sýra, vypocené vitamíny
jsme načerpali z křupavého
zeleninového salátu a ztracené
minerály či případný pokles
hladiny cukru jsme dočerpali
z piva 2 barev. O báječný večer
s nádechem
nostalgie
se
postarala kytara za pěveckého
doprovodu nás všech.
Malý míček, který spojil
partu bezva lidí ve velké
přátelství, jsme na léto vyměnili
za
větší,
tyrkysově
žlutý,
zavřené stoly nahradil tenisový
kurt a v údržbě fyzické kondice i nadále pokračujeme 2x v týdnu na místním tenisovém kurtu.
Za pingpong Majka Pastorková

Fotbal Zdislavice - starší přípravka / Okresní přebor Ferdináda 2017/2018
Po výborných výsledcích v podzimní části soutěže se tým starší přípravky zaslouženě
kvalifikoval do skupiny A, ze které po jarních soutěžních zápasech vzešel přeborník okresu.
V rámci zimní přestávky kluci nezaháleli. Pravidelně trénovali nejen v tělocvičně, v přátelském
utkání na umělé trávě ve
Vlašimi ještě v typicky
zimních
podmínkách
měli možnost ověřit si,
jak
dostatečně
jsou
připraveni.
Ve skupině o
přeborníka okresu již
nebylo lehkých soupeřů.
Převládaly týmy z klubů
s kvalitním fotbalovým
zázemím, odpovídající
byla i herní vyrovnanost
hráčů. Kluci odehráli
zápasy s SK Benešov i
FC Vlašim, kteří měli
každý
po
dvou
zástupcích (ročník 2008
a 2007), s Voticemi,
Bystřicí a dalšími. Místy výrazný věkový rozdíl oproti hráčům týmu soupeře se snažili nahradit
bojovností a to i ve chvílích silného oslabení z důvodu nemocí. V průběhu jarní části soutěže
jsme se také museli vyrovnat s neplánovanou změnou na postu brankáře.
Odehrání těžkých zápasů hráče obohacovalo o cenné zkušenosti a mnohé výrazně
posouvalo dál v jejich herních dovednostech. Výsledek nebyl na prvním místě, největší důraz




byl kladen na předvedenou hru. Přesto kluci několikrát i na jaře slavili po zápasech vítězným
pokřikem. Stále častěji jsme byli svědky pěkných fotbalových akcí, kterými se snažili přehrát
kvalitního soupeře nebo mu být alespoň důstojným protivníkem. Pozadu jsme nezaostali ani
počtem vstřelených branek, důležitých pro sebevědomí hráčů a nezbytných pro cestu za dílčími
úspěchy. Na svůj podzimní výkon navázal David Růžička a z hráčů všech týmů okresního
přeboru starších přípravek potvrdil nejlepšího střelce soutěže, když v sezóně 2017/2018
nakonec překonal i hranici 100 vstřelených branek.
Celkové 9. místo z 36 účastníků okresního přeboru je krásným výsledkem, blízkým
maximu, které mohl tým různorodého věkového i výkonnostního složení dosáhnout. Za to je
třeba bez výjimky poděkovat všem hráčům, tým starší přípravky TJ Sokola Zdislavic se v těžké
konkurenci rozhodně neztratil.
Pěkné léto a hodně fotbalového štěstí v následující sezóně.

Josef Růžička

Dětský den
V sobotu 16. června uspořádaly maminky ze Zdislavic a rybářský spolek Volejovky pod
záštitou Městyse Zdislavice Dětský den.
Již ráno vše započalo přípravou celého prostoru za Úřadem městyse Zdislavice a odměn
pro děti, rodiče a samozřejmě i další diváky. Rozplánovala se stanoviště, prostor pro registraci
dětí, napíchlo se sele na gril.
Po obědě se sešli všichni organizátoři, rozdělila se jednotlivá stanoviště a poté se již
čekalo na první příchozí. Počátek byl stanoven na 13,30 s vlastním zahájení Dětského dne ve
14,00 hodin. Již však krátce po 13. hodině se začaly objevovat první děti a v jejich závěsu
i rodiče, prarodiče a další.
K soutěžím bylo připraveno celkem 10 stanovišť a to poznávání ryb a zvířat, poznávání
tvarů, jízda na kole nebo koloběžce, chytání rybiček, skákání v pytli, házení kroužků, 1. pomoc,
bezpečnost silničního provozu, přenášení míčku na lžičce a shazování kuželek. Po celé
soutěžní odpoledne měly děti poskytnuty limonádu, dostaly párek v rohlíku, grilované sele
a samozřejmě po splnění
disciplín tašku s různými
drobnostmi. Pro dospělé bylo
připraveno občerstvení, již za
poplatek. Celý den provázelo
slunečné počasí. I přes konání
dalších akcí v blízkém okolí
jako, Vlašim - oslava 700 let,
Miřetice - indiánské léto,
Kuňovice - dětské rybářské
závody a dalších akcí v širším
okolí se této akce zúčastnilo
celkem 73 dětí nejen ze
Zdislavic, ale i širokého okolí.
Poděkování
patří
především všem sponzorům,
kteří
poskytli
občerstvení
a
drobnosti
pro
děti,
dobrovolným
pomocníkům,
kteří se postarali o obsluhu občerstvení, Městysi Zdislavice za poskytnutí podpory a prostor
a samozřejmě všem organizátorům.
Bohužel, díky současné legislativě nemůžeme sponzory a pomocníky bez jejich
podepsaného souhlasu uvést.
Doufáme, že příští rok bude tato akce také úspěšná. Přejeme krásné prožití léta.
Maminky ze Zdislavic a rybářský spolek Volejovky




POCHOD VÍTĚZSTVÍ
Prokop klub Zdislavice by rád poděkoval Všem účastníkům tradičního POCHODU
VÍTĚZSTVÍ za účast na této sportovní akci. Letošní ročník se uskutečnil v neděli 6. 5. 2018 a na
start se dostavilo celkem 67 účastníků. Jsme rádi, že se nejednalo jen o dospělé sportovce, ale
tohoto pochodu se zúčastnilo také mnoho malých vyznavačů turistiky. I letos byly připraveny
dvě trasy v délce 10 a 20 km a každý z účastníků si mohl vybrat, na kterou z uvedených tras se
vydá. Rádi přivítáme nejenom pěší turisty, ale můžou se dostavit i milovníci stále populárnější
cykloturistiky. Počasí nám letos opravdu přálo a v cíli pochodu si každý účastník mohl opéct
buřta, osvěžit se limonádou nebo pivem. Ještě jednou děkuji jménem Prokop klubu a doufám,
že na start příštího ročníku se dostaví minimálně stejný počet milovníků turistiky.
Dušan Krása

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
Volby vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve
Sbírce zákonů pod č. 85/2018 Sb., dne 31. května 2018.
Volby do zastupitelstev obcí se konají pouze na území České republiky:
 v pátek 5. října 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
 v sobotu 6. října 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

Volební místnost pro volby do Zastupitelstva městyse
Zdislavice - budova Základní školy Zdislavice. Vstup hlavním
vchodem

z městečka

a

dále

podle

označení

POZVÁNKA
SDH Zdislavice Vás
zve na noční soutěž
v požárním útoku,
která se koná 25. 8.
2018 od 20,00 hodin
na hřišti v Bolinsku.

směrovkami.

Vybráno z obecní kroniky - rok 1975
…pokračování z čísla 5/2017.
Český svaz včelařů - základní organizace má v letošním roce 46 členů a 341 včelstev s rozmístěním v deseti
obcích, Bolina (34 včelstev), Bolinka (42 včelstev), Chlum (15 včelstev), Kuňovice (65 včelstev), Malovidy (18
včelstev), Miřetice (25 včelstev), Mnichovice (32 včelstev), Rataje (30 včelstev), Řimovice (25 včelstev),
Zdislavice (55 včelstev). Státní příspěvek na cukr činil 8 575 Kč. Dodáno na státní nákup 800 kg medu.
Vyprodukováno 70 kg vosku.
Základní organizace Svazarm - byla za svoji činnost ZO Svazarm vyhodnocena jako jedna z nejlepších na okrese.
V okresní střelecké lize se umístili na 5. místě. Počet členů 14.
Myslivecké sdružení - byla dokončena výstavba brokové střelnice budovaná v rámci závazku k 30. výročí
osvobození naší vlasti. Slavnostní otevření bylo provedeno u příležitosti oslav 150. výročí vzniku Blanických
strojíren 12. října 1975. V den otevření byla uspořádána veřejná soutěž ve střelbě. K 31. 12. 1975 mělo MS 24
členů.
Československý svaz chovatelů drobného zvířectva - v letošním roce byl založen v naší organizaci kroužek
mladých, který má 6 členů. Že pracují dobře, bylo vidět na výstavách v Černém lese v Benešově i ve Voticích, kde
vystavovali králíky, holuby, slepice a exotické ptactvo. Svaz má k 31. 12. 1975 32 členů.
-dv-

Upozornění
Od května 2018 vešlo v platnost nařízení EP 2016/679 o ochraně osobních
údajů (GDPR). Proto od tohoto vydání zpravodaje nemůžeme uveřejňovat
narození, jubilea a úmrtí. Děkujeme za pochopení.
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: Jindřiška Rybová, Dana Volfová. Toto číslo neprošlo jazykovou úpravou.




