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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou po mnoha letech
zpravodaj našeho městyse v novém grafickém
zpracování s perokresbou na titulní straně, kterou
pro městys Zdislavice nakreslil a věnoval Mgr.
Stanislav Příhoda, který je dlouholetým přítelem
městyse Zdislavice a spjat především se
zdislavickým volejbalem, který za jeho působení ve
Zdislavicích patřil mezi špičky na krajské úrovni.
A co nového v letošním roce? Podařilo se nám
úspěšně dokončit nástavbu úřadu městyse včetně
kolaudace a závěrečného vyhodnocení. Veřejná
prezentace proběhla v pátek 9. dubna 2021, na které
si mohli návštěvníci prohlédnout nové prostory,
které jsou již plně využívány jako archiv městyse.

úřadu městyse. Zastupitelé rozhodli o podání
několika žádostí o dotace. Jedná se o dotaci na
rekonstrukci úřadu městyse Zdislavice včetně
výměny střešní krytiny, dále máme podanou žádost
o dotaci na rekonstrukci bývalé radnice (stará
budova ZŠ) včetně budovy dílen a střechy
tělocvičny. V neposlední řadě rozhodli zastupitelé o
podání žádosti o dotaci na výstavbu nájemních
bytů, které by měly vzniknout v budově bývalého
nádraží. Byla to poměrně složitá a administrativně
náročná akce, podařilo se tak za tři měsíce připravit
veškeré podklady potřebné pro padání žádostí.
Jednalo se o kompletní projektové dokumentace,
potřebné vyjádření dotčených orgánů a následná
součinnost při tvorbě a zpracování žádostí. V
souvislosti s těmito projekty bude nutné zajistit i
jejich následné financování, a to případným
výnosem z prodeje pozemků, u kterých zastupitelé
rozhodli zveřejnění nabídky k prodeji a u některých
k případnému dlouhodobému pronájmu. V případě,
že výnos z prodej nebo pronájmu nebude
dostačující, budu předkládat zastupitelům návrh na
zajištění financování těchto akcí formou úvěru.
Nejenže pozemky prodáváme, ale i na druhou
stranu se snažíme pozemky nakoupit. Od počátku
roku pracujeme na možnosti odkupu části lesa a
louky o celkové výměře přes 3 ha.
V současně době čekáme na vydání stavebního
povolení chodníků a přechodů pro chodce, které
máme naprojektované. Je zcela pochopitelné, že v
současné době vše trvá déle, než bychom si přáli.

Budova úřadu před rekonstrukcí a po provedené přístavbě.

Na minulém zastupitelstvu jsem informoval
zastupitele o možnosti čerpat dotaci ze
Středočeského kraje ve výši 550 tisíc korun a vyzval
jsem je, aby zvážili využití této dotace. Z mého
pohledu by tato dotace mohla být využita na
vybudování chodníků nebo úpravu městečka, anebo
případné nasvícení kostela, který je naší
dominantou. Nebráním se však i jinému využití, na
kterém bude v zastupitelstvu panovat shoda.

Tento projekt s názvem „Nástavba objektu č. p. 6 ve
Zdislavicích“ byl finančně podpořen z prostředků
Středočeského kraje ve výši 550 000,- Kč.
V hlavní budově základní školy byla provedena
rekonstrukce chlapeckých záchodů. Výběr
dodavatele a smlouvu o dílo si řešila škola sama.
Městys tuto akci finančně podpoří. V současné době
probíhají udržovací práce na sociálním zařízení

Na závěr mého příspěvku Vás ještě budu informovat
o vývoji ohledně výstavby rozhledny na Javornické
hůře. V letošním roce Mikroregion Český smaragd
vypsal celkem tři výběrová řízení na dodavatele
akce. Bohužel dvě výběrová řízení bylo nutno
zrušit, třetí v současné době probíhá. V případě, že
bychom byli úspěšní s v ýběrem, rozhodli
představitelé obcí o následné realizaci, ale bohužel
dokud se nezačne stavět, není vyhráno. I v tomto
případě bude nutno zajistit potřebné finanční
prostředky. Mikroregion disponuje určitou částkou,
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taktéž máme přislíbenou dotaci z IROP, ale i tak
tato částka nebude dostačující.
V krátkosti jsem Vám přiblížil, co se podařilo a na
čem v současné době pracujeme. Doba je v
souvislosti s nouzovým stavem špatná, nám všem

schází kontakt s blízkými, přáteli, celkově volnost,
na kterou jsme byli zvyklí a brali jsme ji jako
samozřejmost. Je však nutností dnešních dní tuto
dobu přečkat a věřit společně, že bude lépe.
Bc. Pavel Bouček, starosta

Škola neškola
Už téměř rok se naši žáci vzdělávají distančně, to
znamená dálkově. Od března se k nim přidaly i děti
ve školce. Je to pro všechny náročná situace, jejíž
konec je tak trochu v nedohlednu. 12. dubna se na
rotační vzdělávání vrátili alespoň žáci 1. stupně a
předškoláci do školky. Alespoň něco, ale ideální to
stále není.
Navíc se všichni, kdo vstoupí do školy, musí testovat.
A to hned dvakrát. V pondělí a ve čtvrtek. Máme
jednoduché testy, které školáci zvládají, pro děti ve
školce je to ale problém. Na samoodběry jsou malí,
tak jim pomáhají při příchodu do školky rodiče. Pro
ně je to časově náročné, ale bohužel jinak to nelze
dělat, chceme-li se vyvarovat zbytečnému stresu u
dětí.
Výsledky potom centrálně zapisujeme do systému
MZ. Testy jsou rozváženy ze skladů hmotných rezerv.
A my musíme na každé období vyplňovat centrálně
tiskopis, kolik jich potřebujeme.
Pro pedagogy jsme dostali respirátory, opět podle
požadavků zadaných do centrální databáze. Ze skladu
nám přivezli i roušky pro děti. A co myslíte? Na
základě vyplněného tiskopisu. Jen jaksi někdo
zapomněl, že to jsou děti a máme velké roušky. Ale
poctivě je rozdáme.
A tak testujeme, vyplňujeme tiskopisy a hlášení
všeho druhu, občas si „odskočíme“ učit.
Jen nás hřeje, že se děti do školy těšily, že se jim
stýskalo po škole i po jejich paní učitelce.
Tak mi řekněte, jsme škola nebo neškola?
Mgr. Irena Králová, ředitelka školy

Kontakty:
základní škola:
školní jídelna:

603 462 698
317 851 354
731 659 310
mateřská škola:
732 838 160
e-mail:
zsams@zdislavice.cz
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Nově zrekonstruované sociální zařízení pro chlapce
v základní škole; foto Mgr. Králová.

Z činnosti SDH a JPO Zdislavice
Letošní rok pro nás nezačal příznivě. Vzhledem k situaci kolem "SARS COV-19" jsme byli donuceni zrušit
tradiční členskou výroční schůzi, stále máme zavřenou naší klubovnu, rušíme další naplánované akce,
školení jednotky probíhá zcela sporadicky vzhledem k situaci a tak bych mohl pokračovat dál.
Pozitivně však vidím práci naší jednotky, i přes tuto velmi zvláštní dobu, probíhá velice důkladná příprava
materiálu a techniky pro možný výjezd
jednotky. Co se samotných výjezdů k
událostem týká, i v této nelehké situaci
vyjíždíme v hojném počtu během
několika málo minut na pomoc tam,
kde nás potřebují. Dovolím si tvrdit, že
naše jednotka pracuje s
nejmodernějšími technickými
prostředky a technikou samotnou, což
je ve výsledku vidět na kvalitě a
preciznosti odvedené práce u zásahu.
V letošním roce byl do jednotky přijat
nový člen David Pastorek, který již
nabírá cenné zkušenosti u samotných
zásahů.
Chtěl bych tímto poděkovat členům
jednotky za jejich dobře odvedenou
práci a Vám všem popřát pevné nervy a
hlavně hodně zdraví.
starosta SDH Jan Beránek;
foto Hynek Míka

Výjezdy JPO
4.1.2021 Dopravní nehoda uvolnění komunikace
Bolina silnice č.112
14.1.2021 Dopravní nehoda vyproštění osob
Zdislavice silnice č.127
14.1.2021 Záloha stanice Vlašim
19.1.2021 Záloha stanice Vlašim
20.1.2021 Dopravní nehoda uvolnění komunikace
Zdislavice silnice č.127

Požár lesního porostu Nesměřice.

23.1.2021 Požár – skládka Trhový Štěpánov
2.2.2021 Záloha stanice Vlašim
9.2.2021 Dopravní nehoda vyproštění osob Otročice
16.2.2021 Požár dopravní prostředky – dálnice D1
22.3.2021 Dopravní nehoda vyproštění osob
dálnice D1
26.3.2021 Záloha stanice Vlašim
5.4.2021 Požár lesního porostu – Nesměřice
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Územní plán Zdislavice

Od 20. 1. 2021 je v platnosti nový územní plán Zdislavice. K nahlédnutí je na Úřadu městyse Zdislavice nebo na
internerových stránkách městyse Zdislavice www. zdislavice.cz.

Městys Zdislavice a místní organizace

INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE:

zvou sportovce všech věkových kategorií

Letní svoz SKO z popelových nádob je
od 3. 5. 2021 do 5. 9. 2021. Svoz je
uskutečněn vždy v s u d é m týdnu - v
p á t e k . P o p e l o v é n á d o b y, k t e r é
požadujete svážet každý týden celý rok
- zůstává nezměněn - každý pátek.

v sobotu 5. června 2021
v 13.30 hodin
(Kancelář závodu bude otevřena jednu hodinu před
zahájením závodu.)

na

XVI. ročník crossového závodu
"Běh pro radost"
v

PROVOZNÍ DOBA
OBECNÍ KNIHOVNY

areálu „PEKLO“ ve Zdislavicích.
Pro vítěze jsou připraveny poháry, medaile a diplomy
podepsané Michalem Řepíkem reprezentantem ČR v
ledním hokeji, mistr ČR. Pro všechny účastníky malé
pohoštění.

PÁTEK: 18,00 - 20,00 hodin
knihovnice: Jana Naňáková

(Startovné se neplatí)
- !5 -

Vybráno z kroniky obce - rok 1979
Počasí – V noci ze Silvestra na Nový rok klesla
teplota celkově o 34°C (ve dne +12°C a v noci
-22°C) Tyto mrazy trvaly týden. Zbytek zimy
průměrný, kde teplota neklesla pod -18°C. Část
května a června se vyznačoval suchem. Léto i
podzim mokrý a chladný. První sněhový poprašek
před vánocemi, který na vánoce roztál.
Výstava – výtvarní umělci zemědělcům Benešovska
– toto heslo upoutalo každého občana i návštěvníka
Zdislavic. Výstava byla instalována v prostorách
sálu Kulturního domu JZD Zdislavice u příležitosti
30. výročí socializace zemědělství a byla otevřená
pro veřejnost od 12. dubna do 26. dubna 1979. Byly
vystavovány obrazy, dřevořezby, kovotepecké
předměty, gobelíny a porcelán. Nejznámější malíři,
kteří vystavovali – národní umělec Jaroslav Grus,
zasl. umělec Josef Kilian, vlašimský malíř Jan
Dvořák, Vladimír Ringes, Jiří Procházka a další.
Výstava se líbila a byly prodány též některé
vystavované věci. K prohlídce výstavy přijížděly
autobusové zájezdy i z jiných JZD. Počet
návštěvníků výstavy se odhaduje na 3 500 lidí.
Stavění máje a čarodějnice – několik dní před 1.
májem bylo ve znamení deště, který ovlivnil celý
průběh starých vžitých tradic. Pouze na poli u
hřbitova malí chlapci narychlo postavili 6 m máj, u
které zapálili malý ohníček, který spíš sloužil k
ohřívání než k tradičnímu účelu. Proti dešti a větru
měli zhotovený úkryt ze sněháků (dřevěné zábrany
proti sněhu), přikrytý igelitovou folií. Byla též
postavená máj na městečku, kterou neznámí
chlapci osmý den porazili.

Znak byl zhotoven dle stropní malby našeho kostela
a knihy „Znaky měst a obcí“.
Natáčení filmu – ve dnech 25. a 26. září byl v naší
obci natáčen 7 dílný televizní seriál
západoněmeckou televizí „Bavoria“. Záběry byly
natáčeny z 3. dílu, který se nazývá Johanes.Natáčelo
se na nádraží. Jako rekvizity byly použity starý
poštovní vůz, kočár, koně a stará lokomotiva s vozy.
Děj se odehrává za Rakousko-Uherska a pojednává
o stavbě železnice a tunelu. Představitel 3. dílu byl
český chlapec Michal Dlouhý.
Výstava obrazů Stanislava Příhody – v rámci
kulturní činnosti „Brigády socialistické práce JZD
Zdislavice“ byla v měsíci říjnu slavnostně otevřena
výstava obrazů našeho bývalého učitele Stanislava
Příhody. Je velmi známý a uznávaný nejen mezi
malíři, ale vyhledávaný mezi obyčejnými lidmi. Ve
svých pracích se stále vrací náměty do Zdislavic a
okolí. Nezapomíná na své rodiště i kraj pod
Blaníkem.
Estráda – místo obvyklé taneční zábavy uspořádala
místní organizace TJ Sokol Zdislavice 10. listopadu
v Kulturním domě JZD Zdislavice estrádu. Byli
pozváni oblíbení umělci z Prahy se zasloužilým
umělcem Františkem Filipovským, Jiřinou
Bohdalovou, Karlem Štědrým aj.. O estrádu byl
velký zájem a zúčastnilo se jí 632 lidí.
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Mezinárodní rok dítěte – vyhlášením Organizace
spojených národů rok 1979 jako Mezinárodní rok
dítěte byla i v naší obci zaměřena celková činnost k
této události. Byly v ylepovány plakáty a
zhotovovány poutače, které hlásaly každému
občanovi o této velké události.
Estráda – u příležitosti „Mezinárodního roku
dítěte“ byla 20. června uspořádána Českým svazem
žen v kulturním domě pro školní a předškolní děti
estráda. Představení shlédlo na 300 dětí. Vstup byl
zdarma.
Zdislavický znak – dne 30. srpna byl v průčelí
radnice zhotoven znak obce Zdislavice ve velikosti
70 cm/70 cm. V omítce, která byla minulého roku
opravená, byl vyškrábán březolit a tímto vzniklý
podklad uhlazen. Na takto připravenou plochu byl
znak narýsován a vybarnen. Tento úkol byl svěřen
místnímu učiteli Petru Voříškovi, který se zhostil
tohoto úkolu velmi dobře.
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Z kroniky ČSŽ Zdislavice - pozvánka na V. Společenský
ples dne 2. března 1979.
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Informační kampaň ČEZ DISTRIBUCE „Léta s letáky končí“
Od 1. 1. 2021 se již nevylepují papírová oznámení a přecházíme na elektronický způsob informování.

REGISTRUJETE SE A INFORMACE O PLÁNOVANÝCH ODSTÁVKÁCH BUDETE
DOSTÁVAT E-MAILEM A SMS.
Krok 1 – zaregistrujte se na webové stránce: www.cezdistribuce.cz/sluzby
Krok 2 – vyplňte EAN kód (18místný číselný kód najdete na vyúčtování za elektřinu, datum narození
zákazníka, e-mail pro potvrzení nastavení služby.
Krok 3 – registrovat můžete až 3 e-maily a 1 telefonní číslo pro SMS. Informace o odstávkách tak mohou
chodit nejen Vám, ale i ostatním členům rodiny nebo například nájemníkům.
A máte HOTOVO!
ČEZ DISTRIBUCE, Váš provozovatel elektrické sítě

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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