








Vážení spoluobčané,
kalendářní rok se nám uchyluje ke svému konci a hodnotíme
uplynulý rok, rok 2015. V tomto roce jsme se zaměřili na dokončení
rozdělaných akcí - zateplení a výměnu zdroje topení v naší základní škole,
kde žáci od začátku školního roku využívají spojovacího krčku mezi budovami
„radnice“ a hlavní budovy školy. Slavnostní dokončení této akce bylo završeno
„Dnem otevřených dveří“, který uspořádalo vedení školy. Dále započaly práce na
výstavbě garáže hasičské zbrojnice, včetně částečné rekonstrukce stávající hasičské zbrojnice.
Tato akce bude dokončena do léta 2016. V souvislosti s touto akcí bylo nutno přemístit křížek,
který stál v místech, kde byla navržena přístavba budovy - nová garáž. Po velmi pečlivém
výběru nového místa bylo vybráno zelené prostranství před školkou. Za provedenou obnovu
tohoto křížku patří dík panu Hrdinovi a panu Ing. Kubálkovi. Společně s umístěním tohoto
křížku byl umístěn i křížek na rozcestí cesty vedoucí k rybníku „Sejrek„ a k „Peklovu“, obnova
tohoto křížku bude provedena v jarních měsících příštího roku. Ve spolupráci s našimi hasiči
došlo
k
odstranění
nemocných
a přestárlých bříz u hřbitova. Jednalo se
o poslední etapu, která byla součástí
připravovaného
projektu
nového
ozelenění okolí hřbitova. Zastupitelé
provedli v souvislosti s touto akcí výběr
dodavatele. Tato akce je v současné
době hotová. Domnívám se, že takto
významné pietní místo si zaslouží naší
pozornost a soustavnou péči o vzhled.
Do menšího parčíku na městečku byl
vysazen nový vánoční stromek, který byl
slavnostně rozsvícen při mikulášské
besídce, kterou uspořádaly zdislavické
ženy. Další významnou akcí byla oprava
havarijního stavu vodovodního řadu
v „Rokličkách“, tj. od křižovatky Rataje –
Římovice až na úroveň domu pana Kučery. Odstranit toto značně poškozené potrubí bylo
nutností nejen proto, že došlo k výměně cementoazbestového potrubí za PVC potrubí, ale
zejména proto, že v tomto úseku docházelo stále k častějším poruchám.
Velkoobjemové kontejnery na odpad, o které jsme žádali v rámci Mikroregionu Český
smaragd jsme již dostali a máme je uložené v objektu ZZN na sile.
Zastupitelé na svých jednáních projednávali zejména vyvěšení záměrů na pronájem
zemědělských pozemků ve vlastnictví městyse Zdislavice, záměr je v současné době vyvěšen
a jeho projednání bude zařazeno do
programu
jednání
zastupitelstva
v závěru tohoto roku.
V současné
době
budeme
připravovat
žádosti
o
dotace.
Zastupitelé na svém zasedání rozhodli,
že se pokusíme podat žádosti na
rekonstrukci
rozhlasu,
výstavbu
dětských hřišť, II. etapu rekonstrukce
výtlačného řadu vodovodu a případně
přístavbu mateřské školy. Dále je
možné, že podáme žádost na dotaci na
opravu místních komunikací. V tomto
případě by se jednalo o komunikace
v Hliništích, dále komunikace ke hřišti v Bolinsku a případně komunikace od Hlinišť až
k Naňákům. Ve všech případech bude záležet na výši spoluúčasti městyse a finančních
možnostech. U akce „Oprava výtlačného řadu obecního vodovodu“ jsme provedli závěrečné




vyhodnocení akce, na jehož základě nám bylo krajským úřadem vyplaceno zádržně ve výši cca
350 tis. Kč. Zastupitelé v souvislosti s opakujícími se suchými roky rozhodli, že je zapotřebí se
zabývat otázkou posílení stávajících zdrojů pitné vody a to včetně zvýšení kapacity vodojemu.
Předběžně jsem na toto téma jednal se zástupci ZZN Pelhřimov a VOD Zdislavice, kteří přislíbili
pomoc a možnost finančního podílu na této akci. Hned na počátku příštího roku budeme hledat
vhodnou lokalitu zdrojů pitné vody a započneme práce na zabezpečení potřebné administrativy
k realizaci.
V krátkosti jsem Vám tímto nastínil plánované záměry městyse a v závěru mého příspěvku
bych chtěl poděkovat všem našim spolkům za vzornou reprezentaci a činnost pro městys.
Velké poděkování patří paní Jindřišce Rybové, naší dlouholeté kronikářce za práci, kterou
jako kronikářka městyse vykonávala. Paní Rybová ukončila svou činnost k 31.12. 2015 a naší
povinností bude zajistit nového kronikáře. Uvítáme nabídky ze strany občanů na tuto funkci.
Milý spoluobčané, dovolte mi, abych Vám všem popřál krásné a spokojené prožití svátků
vánočních jménem svým i jménem celého zastupitelstva městyse a do nového roku 2016
hodně pevného zdraví, štěstí, pohody a úspěchů ve Vaší činnosti.
Bc. Pavel Bouček, starosta

Mikulášská nadílka
V sobotu 28. listopadu 2015, den
před první adventní nedělí, uspořádaly
zdislavické ženy pro naše nejmenší
Mikulášskou nadílku. Tentokrát jsme se
rozhodly připravit tuto akci poprvé na
městečku před hasičskou zbrojnicí. Naši
hasiči nám ochotně zapůjčili a postavili
stany, zajistili také aparaturu i její obsluhu
- Zdeňka Kubíka. My zatím vařily svařák,
připravovaly stoly, výzdobu i občerstvení.
Kolem 15. hodiny, kdy byl čas
zahájení nadílky, poletoval sníh a foukal
mrazivý vítr. Sníh se postupně během hodinky měnil v déšť se sněhem.
Krátce po 15. hodině paní Eva Kuthanová přivítala všechny děti, rodiče i prarodiče a požádala žáky
základní školy o předvedení jejich programu pod vedením paní učitelky Mgr. D. Neradové. Jejich pásmo
básniček a písniček bylo odměněno hlasitým potleskem.
Po krátké pauze konečně nastal
okamžik, kdy se objevil Mikuláš
s andělem a čerty. Děti postupně
přicházely k Mikuláši. Do mikrofónu
řekly básničku
nebo
zazpívaly,
některým ale strachem vypadl text
naučené básničky, přesto si každý
odnesl nadílku.
V průběhu celé akce se mohli
přítomní
občerstvit
grilovanou
čertovskou klobásou, ohřát se svařákem
nebo grogem a ochutnat domácí
koláčky.
V 16. hodin jsme se všichni
přemístili ke stromečku a se zapálenou
prskavkou
slavnostně
rozsvítili
stromeček na městečku.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a hasičům za pomoc při přípravě. Každému se tato akce líbila
a příští rok se budeme těšit opět na shledanou.
Dana Volfová, foto: Věra Boučková




Den otevřených dveří –
18. 11. 2015
Jak vypadá zákulisí takové
akce?
Škola se na tento den
připravovala již v minulém
školním roce. Úvahy kdy, co,
byly tématem téměř každé
porady. Až v září padl
definitivní termín a začaly
přípravy. Vyzdobit školu,
nacvičit krátké vystoupení,
zkoordinovat čas s panem
starostou a panem Švejdou. Připravit a rozeslat plakáty a pozvánky pro hosty, občany, rodiče.
V den „D“ se od šesti hodin připravovaly jednohubky, chystaly se talíře s cukrovím a ovocem.
V kuchyni se vařil slavnostní oběd pro pozvané hosty. Pan Švejda z Řimovic ráno rozložil na připravené
stoly své úžasné kroniky, škola přidala ty své a mohli jsme otevřít pro první návštěvníky. Všichni se
podle svého zájmu mohli zúčastnit výuky, nakouknout kam chtěli.
Ve 13.30 hodin jsme zahájili oficiální předání zrekonstruované školy panem starostou Bc. Pavlem
Boučkem, který v krátkém projevu připomněl, jak je pro městys škola důležitá, jaké „peníze“ to vše stálo.
Škola postupně vylepšuje i interiér. Máme nové šatní skříňky pro 2. stupeň, novou jídelnu, postupně
probíhá rekonstrukce žákovské dílny.
A závěrem? Jsme rádi, že máme krásnou školu, spojovací krček, nový (a snad i bezpečnější) vchod.
Pokud se doladí zbývající maličkosti, bude to prostě bezvadné. Děkujeme!
Mgr. Irena Králová

Hodnocení fotbalového podzimu
Fotbalový podzim je uzavřen a přišel čas vyhodnotit podzimní působení
našich týmů v krajských i okresních soutěžích.
V první řadě bychom chtěli poděkovat všem, kteří se během celého
roku podíleli na základních činnostech Sokola. Jsou to samozřejmě trenéři
a vedoucí jednotlivých mužstev – ti zajišťovali po celý rok pravidelný
tréninkový proces a veškeré potřebné úkony spojené s účastí v mistrovských soutěžích. Dále
bychom chtěli poděkovat těm, kteří se podíleli na přípravě a údržbě obou travnatých hřišť.
Zhodnocení sportovních cílů našich týmů:
„A“ mužstvo – V létě jsme vstupovali do dalšího ročníku krajské I.B třídy s cílem pohybovat se
v klidném středu tabulky a vyhnout se záchranářským starostem. Bohužel nám mateřské kluby
neuvolnily hráče, se kterými se počítalo do základní sestavy (Vobecký, Psota, Červeňák)
a z důvodu zranění vypadli i další (Kubálek, Bouček P.). Důsledkem všech těchto komplikací je
nelichotivé čtrnácté místo. Tým vedený trenérem Františkem Heřmánkem a vedoucím mužstva
Milošem Králem posbíral v podzimní části 6 bodů.
„B“ mužstvo – naše rezerva vedená trenérem Petrem Váňou a vedoucím mužstva Romanem
Jankovským odehrála na své zvyklosti průměrný podzim. Slabší tréninková morálka a i časté
absence ze zdravotních či pracovních důvodů se projevily na
nevyrovnaných výkonech, a proto obsadila naše rezerva 4 místo.
Nejlepší střelci mužstev:
Zdislavice „A“: Lapáček M. – 4 branky, Pecháček L. – 3, Šanda M. - 2
Zdislavice „B“: P.Naňák – 16 branek, Nácovský J. – 5, Naňák T., Sedlák L.
– 4, Balek L., Bárta M. – 3
Na závěr bych chtěl za všechny členy Sokola popřát občanům
Zdislavic krásné Vánoce a šťastný nový rok.
Petr Naňák




Fotbal – starší přípravka
Po podzimní části soutěže je na kontě týmu 13 bodů odpovídajících umístění ve
vyrovnaném středu tabulky. 49 nastřílených branek ukazuje, že se začíná gólově dařit. Oproti
minulému roku je to znatelný posun, ale zároveň i závazek dobré výkony zopakovat na jaře.
V některých zápasech klukům jen těsně body unikly. Zamrzela vyrovnávací branka
Načeradce z posledního útoku nebo těsná prohra v Pravoníně. Je dobře, že přišly také
přesvědčivé výhry, které hráčům dodaly nejvíce sil a motivace.
Nemá smysl vyzdvihovat výkony jednotlivců, jsou zápasy, kdy se daří více či naopak.
Snahu hrát co nejlépe v rámci svých možností nelze upřít nikomu a dosažení dobrého výsledku
je zásluhou celého týmu.
Vše dobré v novém roce.
Josef Růžička

Z činnosti SDH
Dne 24. října 2015 proběhlo v sále v Načeradci vyhodnocení Benešovské hasičské ligy. Družstvo
mužů „A“ se umístilo celkově na šestém místě, mužů „B“ na dvacátém místě a družstvo žen se umístilo
na konečném desátém místě. Všem těmto soutěžním družstvům i jejich trenérům děkuji za reprezentaci
SDH a současně i městyse Zdislavice. Děkuji tímto i všem sponzorům, kteří se podíleli na hladkém
průběhu soutěžní sezóny.
V pátek 11. prosince 2015 se konala výroční 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 se zúčastnila celkem 29 soutěží
v požárním útoku v rámci různých oslav, Benešovské hasičské ligy, Táborské hasičské ligy, Jihočeské
hasičské ligy a Extraligy ČR. Výjezdová
jednotka byla cestou KOPIS Kladno
vyslána celkem k 26 událostem. Jednalo
se především o požáry, technické zásahy
a dopravní nehody. Mnoho hodin bylo
také odpracováno na zásahové technice.
V současné době je zásahová jednotka
vybavena na velmi dobré úrovni. Členové
SDH schválili Plán činnosti na rok 2016.
Děkuji všem našim členům za
práci, kterou přispívají pro zdárný chod
našeho sboru dobrovolných hasičů.
Hasiči Zdislavice Vám všem přejí
hezké prožití vánočních svátků, hodně
zdraví, štěstí, rodinné pohody a osobních úspěchů v roce 2016.
Za SDH Pavel Hůdek

Lampiónový průvod
Již 13. rokem pořádá městys Zdislavice koncem října
lampiónový průvod.
Ve středu 28. října jsme se sešli v 18 hodin na městečku
v rekordně hojném počtu jak dětí, tak i dospělých. Za
doprovodu kapely pana Josefa Nerada jsme se vydali
procházkou s rozsvícenými lampióny ulicemi našeho městyse.
Z bezpečnostních důvodů jsme volili cesty mimo hlavní
silnici. Po ušlém okruhu jsme se vrátili opět na městečko, kde
bylo asi 62 zúčastněných dětí odměněno sladkostí.
V této tradici budeme pokračovat i příští rok. Těšíme se
na Vás.
za městys Dana Volfová




ZDISLAVICE KNIHOVNA
PROSINCOVÉ NOVINKY 2015
JAKOUBKOVÁ ALENA – NEŽ
LEPŠÍ MANŽEL V HRSTI? prestižního časopisu Lili odjíždí do
a zamiluje se do Lucy. Okouzlující
kráse, je ženatý…

MILENEC NA STŘEŠE –
novinářka a dopisovatelka
italských Benátek, zabydlí se
Luca má však jednu vadu na

KELEOVÁ – VASILKOVÁ TÁŇA – CO TO BUDE? - osudy matky Jany (kadeřnice) a dcery Zorky
(kosmetičky), které žijí ve světě bez mužů,
ROBERTSOVÁ NORA – OSTROVY SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ - milostné příběhy o hledání pokladů,
touze po pomstě a lásce a vášni,
SPARKS NICHOLAS – SVATBA - poutavý milostný příběh o osobních selháních, vzájemném
nepochopení a nekonečné lásce,
STEELOVÁ DANIELLE – NÁDHERNÝ ŽIVOT - román o životě Blaise McCarthyové a její těžce
nemocné dcery,
STÍNIL LUDĚK – LEKCE Z LÁSKY - příběh tří kamarádů na letním táboře,
VÁŇOVÁ MAGDA – HEREČKA - neobyčejný životní příběh herečky Žofie Beladové.

Beseda o historii Zdislavic

Životní jubilea ...
říjen, listopad a prosinec 2015 :
Jana Lipková, Zdislavice 51
Ludmila Lonská, Zdislavice 138
Vlasta Floriánová, Zdislavice 46
Helena Krejčová, Zdislavice 108
Bohuslav Váňa, Zdislavice 39
Eva Zvárová, Zdislavice 42

60
60
75
75
77
78

Věra Jakubcová, Zdislavice 26
František Bouček, Zdislavice 75
Mgr. Hana Kubálková, Zdislavice 179
Hana Míková, Zdislavice 38
Blažena Šandová, Zdislavice 150
Josef Kůžel, Zdislavice 24

50
55
60
70
76
86

Jaroslava Kupsová, Zdislavice 146
Ing. Miloš Král, Zdislavice 190
Václav Filip, Zdislavice 55
Ing. Bohumil Kubálek, Zdislavice 179
Lydie Šrankotová, Zdislavice 161
Věra Houdková, Zdislavice 156
Josef Kotrč, Zdislavice 146
František Krejčí, Zdisalvice 108
Antonín Veselý, Zdislavice 3

55
55
60
65
70
79
80
80
87

Všem srdečně blahopřejeme!

Ve čtvrtek 10. prosince se uskutečnila v prostorách
obecní knihovny beseda o historii domů a rodů ve
Zdislavicích s panem Kotem z Boliny. Besedy se
zúčastnilo 21 občanů.
Foto: Ing. Marek V.

14. ROČNÍK VÁNOČNÍHO TURNAJE
V PING- PONGU
Stará garda Vás zve na tradiční pingpongový
turnaj, který se koná v sobotu dne 26. 12. 2015
ve zdislavické tělocvičně od 10,00 hodin. Jen pro
neregistrované hráčky i hráče. Startovné 50,- Kč –
do 15ti let zdarma. Srdečně zvou pořadatelé.
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