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Vážení spoluobčané,
v úvodu mého příspěvku mi dovolte, abych Vám všem poděkoval za
velkou voličskou účast v letošních komunálních volbách. Velké poděkování
patří zvláště těm, kteří mi svým hlasem vyjádřili svou podporu a dále všem
zastupitelům, kteří mě zvolili do čela našeho městyse. Budu se snaţit pokračovat v trendu,
který jsme společně nastavili tak, aby se náš městys nadále rozvíjel.
Pro rok 2015 máme připravený schodkový rozpočet. Zateplení budovy základní školy bude
dokončeno ve druhé polovině roku 2015, oprava části výtlačného řadu vodovodu je jiţ hotová.
Naší snahou je a do budoucna bude připravit dobré projekty a udělat maximum pro jejich realizaci.
Váţení spoluobčané, blíţí se svátky vánoční a konec roku, proto mi dovolte, abych Vám všem
popřál spokojené a klidné proţití vánočních svátků v kruhu nejbliţších, bohatého Jeţíška a do Nového
roku 2015 Vám přeji mnoho zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti.
Bc. Pavel Bouček, starosta městyse

Zametací stroj
Na základě dotace z MŢP v rámci
Operačního programu Ţivotní
prostředí jsme obdrţeli dotaci na
nákup zametacího stroje Hydrostatický nosič ANTONIO
CARRARO, model TTR 4400
HST + samosběrná zametací
nástavba HAFOG s odsáváním.
Tento samosběrný zametací stroj
HAFOG je určený pro pravidelné
zametání a vysávání nečistot a
prachu z ulic a chodníků. Má
velmi dobrý výhled na zametací
kartáče. Nástavbu je moţné
namontovat a demontovat bez pouţití nářadí. Zásobník na smetky je montován a demontován pomocí
odstavného podvozku na čtyřech kolech. Přední zametací systém s hubicí je dodáván s dvěma zametacími
kotouči s hydraulickým ovládáním otáček, přední kropícími trysky a je agregován v předním tříbodovém
závěsu nosiče. Snadný přístup k odsávací hubici. Na zásobník pro smetky je moţné agregovat ruční
vysávací hadici.

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZDISLAVICE,
konaných 10. a 11. října 2014
Do těchto voleb kandidovalo celkem 45 kandidátů za 7 volebních stran. Do zastupitelstva městyse se volilo 7 členů.

Celkový počet zapsaných voličů :
458
Celkový počet vydaných obálek :
318
Celkový počet odevzdaných obálek :
318
Volební účast :
69,4 %
Kandidátní listina
Kandidát
číslo
název
poř.číslo na kand.listině příjmení, jméno, tituly
2 Občanská demokratická strana
1
Bc. Pavel Bouček
2 Občanská demokratická strana
2
Karel Hejný
2 Občanská demokratická strana
3
Roman Jankovský
2 Občanská demokratická strana
4
Radka Němcová
3 Volba pro městys
1
Miroslav Míka
6 Česká strana soc. demokratická
1
Mgr. Irena Králová
7 NEZÁ. KANDIDÁTI ZDISLAVICE
1
Martin Šanda

věk
47
45
41
43
54
54
42

počet hlasů
178
142
87
97
126
119
49

Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva se konalo dne 1. listopadu 2014 a starostou byl zvolen Bc. Pavel
Bouček a místostarostou Karel Hejný.
Dana Volfová



Vybráno z obecní kroniky
rok 1967
MDŢ - Oslava svátku ţen se konala 12. května v prostorách kina. Kulturní vloţku připravila
škola. Slavnostní projev přednesla s. učitelka D. Gregorová. Dárky pro ţeny zhotovily školní
děti. Pohoštění zajistilo JZD. K poslechu hrála rytmická skupina řízená s. učitelem St. Příhodou.
Na oslavě bylo 96 ţen.
Májové dny - Jiţ tradičně večer před 1. májem se pálily čarodějnice a stavěla máj. Na oslavu máje naši
občané, ţáci naší školy odjíţděli autobusem nebo vlakem do Vlašimi, kde se zúčastnili prvomájového
průvodu. Kulturní program pro malé i velké byl v zámeckém parku. Účast byla veliká.
Okresní pionýrská olympiáda - Ve dnech 10. a 11. června 1967 probíhala ve Zdislavicích okresní pionýrská
olympiáda v odbíjené. Tuto akci organizoval DDP Benešov ve spolupráci se školou a Sokolem Zdislavice. Hrálo se
na třech kurtech. Dva kurty jsou za tělocvičnou a třetí v Bolinsku. Celé akci nepřálo počasí. V konečném pořadí se
umístili chlapci i děvčata na druhém místě.
Myslivecké sdruţení - Myslivecké sdruţení obdělává 2 ha půdy pro zvýhodnění krmné základny pro zvěř. Pro lepší
obhospodaření této půdy byl letos zakoupen vlastní traktor s vlekem.
Sokol - I v letošním roce si oddíl odbíjené udrţel titul „Vzorný oddíl ČSTV“. Byla provedena demolice stodoly
a prádelny v č. p. 6 pro výstavbu volejbalového hřiště. Ţáci v okresním přeboru obsadili 2. místo. Ţákyně ve všech
soutěţích a turnajích obsadily 3. místa. Dorostenky v soutěţi SHSP získaly zlaté medaile a v okresním přeboru
obsadily 3. místo. Dorostenci zvítězili v krajské soutěţi a postoupili do přeboru v Ţdiaru nad Hronom, kde porazili
i některá slovenská přední dorostenecká druţstva. Muţi obsadili na okrese 1. místo a získali titul „Přeborník okresu
1967“. V VIII. ročníku „Letního turnaje“ se utkalo 8 druţstev, zvítězilo druţstvo Mikrotechny Praha. V turnaji
o „Štít JZD“ zvítězila obec Římovice. Muţi se téţ zúčastnili turnaje v odbíjené v Dřevěnicích. 9. října 1967 byl
sehrán turnaj v odbíjené k blíţícímu se výročí VŘSR. Rok 1967 byl pro zdislavskou odbíjenou velmi úspěšný.
JZD - Výroční schůze JZD se konala 25. února v sokolovně. Zúčastnili se zástupci organizací, zástupci sousedních
JZD a zástupci institucí a podniků, s kterými JZD spolupracuje. Práci JZD zhodnotil její předseda s. Vladimír
Marek. Poukázal na klady i nedostatky v práci. Výsledky hospodaření jsou i letos příznivé. Kulturní vloţku zajistili
ţáci naší školy. Po schůzi se podávalo občerstvení a následovala taneční zábava.
Byl zakoupen 1 kombajn na obilí SK 4. Začala výstavba kolny pro úklid strojů.
Hektarové výnosy: pšenice - 26, 02 q, žito - 28, 82 q, ječmen - 21, 26 q, oves - 23, 15 q, brambory - 176, 73 q
Výstavba - Během roku pokračovaly práce na úpravě hřbitova. Dále byla dokončena a zkolaudována školní dílna.
Byla provedena demolice stodoly a prádelny „Porgess“ č.p. 6 pro vybudování antukového kurtu na odbíjenou.
Jindřiška Rybová, kronikářka

Mikulášská ve Zdislavicích
Za finanční pomoci ze Středočeského kraje, Fond
hejtmana, se ve Zdislavicích podpořila kulturní
tradice, a to Mikulášská ve Zdislavicích. Dopoledne se ţáci základní školy ustrojili do kostýmů Mikuláše,
anděla a čertů a navštívili děti ve škole a mateřské škole a odpoledne potom pod vedením aktivních
zdislavických ţen pokračovala besídka pro širokou veřejnost. Děti byly obdarovány balíčkem se
sladkostmi a následovaly soutěţe a hry pro děti. Bylo zajištěno občerstvení. Mikulášská se všem líbila
a uţ se těšíme, aţ nás příští rok opět navštíví tato trojice.
-dv-





OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU ZDISLAVICE A POVINNOSTI
VLASTNÍKŮ NEMOVITOSTÍ PODLE ZÁKONA O DANI Z NEMOVITOSTÍ
Na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Benešov byl v budově Úřadu městyse ve Zdislavicích v období od 21. 11. 2014 do 4. 12. 2014
vyloţen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na katastrální mapu
digitalizovanou a nový soubor popisných informací tzv. „digitalizace pozemků“ v katastrálním území
Zdislavice u Vlašimi. Tato informace byla zveřejněna veřejnou vyhláškou na úřední desce úřadu
městyse i na webových stránkách městyse.
Katastrální úřad Benešov vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem
19. 12. 2014.
Důsledkem obnovy katastrálního operátu můţe být jak změna výměry parcel, tak změna
poplatníka daně z pozemku. Po skončení obnovy katastrálního operátu již pozemky nejsou
evidovány zjednodušeným způsobem, proto se poplatníkem stává vlastník (jedná se zejména
o pronajaté pozemky družstvu apod.).
Změna výměry parcely i změna poplatníka daně z nemovitostí jsou okolnostmi rozhodnými
pro vyměření daně z nemovitostí. Vlastník nemovitosti je tedy povinen za nemovitosti dotčené
provedenou obnovou kat. operátu, při které u nich došlo ke změnám těchto rozhodných okolností,
podat úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok následující po roce, v němţ tyto změny nastaly.
Poplatník je povinen tak učinit do 31. ledna příslušného roku.
čerpáno z článku Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního

STANDA-CUP 2014 - III. ročník
Obětaví organizátoři A. Ţák a F. Jankovský, i po dopolední brigádě na hřišti za tělocvičnou
(pergola), zvládli ještě týţ den postarat se o turnaj ve volejbale - III. ročník STANDA-CUPU. K plné
spokojenosti všech zúčastněných hráčů i hostů. Letos soutěţila 3 druţstva: SOUSEDÉ, FORMANI
a KLENOTI. Na palubovce skvělé haly se vystřídalo 20 hráčů, dostavila se i řada hostů, pamětníků
slávy zdislavického volejbalu (mj. J. Vojtíšek, S. Příhoda, F. Hybš, O. Hošek, Z. Sedlák, F. Málek).
Nejsou rozhodující výsledky zápasů na palubovce pod vysokou sítí! Důleţitější je aktivní
pohyb, kamarádství a přátelství. Pro historii však uveďme, ţe zvítězili Klenoti před Sousedy, bronz
brala parta Formanů. Putovní pohár předán vítězům, zástupci všech druţstev obdrţeli i upomínkové
pohárky na III. ročník Standa-Cupu.
Další část přátelského odpoledne probíhala v restauraci „U Jankovských“, kde byl pohár
tradičně naplněn (je třeba dodrţovat pitný reţim!) - čestné diplomy letos obdrţeli Karel Hejný, Karel
Klenot, Marie Škvorová a Olda Hošek. Výborně připravený gulášek chutnal, při dobrém moku se
diskutovalo a vzpomínalo. Na slavné zdislavické turnaje, na kamarády, kteří volejbal uţ hrají v jiných
nadpozemských světech (L. Mašek, F. Staněk, S. Kadlec, J. Kolář, E. Horálková, P. Hošek,
M. Kudyn, F. Kadera, M. Jahodář, A. Gregor…) - do debaty se dostaly i důleţité zápasy z minulé
éry. Opravdu bylo na co
vzpomínat. Vţdyť v současné
době si jiţ málokdo uvědomí, ţe
Sokol Zdislavice získal 2x titul
Přeborník Středočeského kraje a
8x titul Přeborník okresu.
O
minulých
ročnících
Standa-Cupu vypovídá i kronika
uloţená na úřadu městyse, tam je
uschována i putovní trofej. A ještě
zpráva pro zdislavické patrioty:
zde také ještě můţete sehnat
kníţku Zdislavický volejbal.
Závěr z besedy U Jankovských byl
jasný: těšíme se na IV. ročník
tohoto kamarádského turnaje.
Standa Příhoda




DĚTSKÁ VÁNOČNÍ HRA
SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY MILOVNÍKY VÁNOC
KE SHLÉDNUTÍ VÁNOČNÍ HRY:

„V BETLÉMĚ STÁLE JEŠTĚ NENÍ MÍSTO“
VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ LOŇSKÉ A PŘEDLOŇSKÉ HRY
„V Betlémě není místo“ a „V Betlémě už zase není místo“

KDE?

MÍSTNÍ KOSTEL SV. PETRA A PAVLA ZDISLAVICE

KDY?

ČTVRTEK 25. 12. 2014 v 16.00 hod.

S SEBOU:

TEPLOU DEKU, TERMOSKU S ČAJEM, PŘÍPADNĚ
SVAŘÁČKEM, DOBROU NÁLADU A TRPĚLIVOST

Udělení vlajky
Zastupitelstvo městyse Zdislavice na svém zasedání
konaném dne 13. 8. 2014 schválilo návrh vlajky
městyse, které zpracovalo Grafické studio Ţirafa,
výtvarnice Věra Maláčová ve spolupráci s panem
heraldikem PhDr. Michalem Fialou. V říjnu letošního
roku jsme poţádali Podvýbor pro heraldiku
a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky o posouzení tohoto návrhu. Dne
5. 11. 2014 tento podvýbor doporučil, aby nám byl
symbol v navrhované podobě udělen.
Popis vlajky: List tvoří tři vodorovné pruhy, modrý,
bílý a modrý, v poměru 2 : 1 : 1. Do ţerďové části
horního pruhu vyrůstá bílo-červeně polcená hlava
orlice s krkem a se ţlutou zbrojí. Poměr šířky k délce
listu je 2 : 3.




XIII. ROČNÍK VÁNOČNÍHO TURNAJE V PING- PONGU
Stará garda Vás zve na tradiční pingpongový turnaj, který se koná
v sobotu dne 27. 12. 2014 ve zdislavické tělocvičně od 10,00 hodin. Jen
pro neregistrované hráčky i hráče. Startovné 50,- Kč – do 15ti let zdarma.
Srdečně zvou pořadatelé.
Antonín Žák
TS Vlašim, s.r.o. oznamují svoz SKO z popelových nádob ve Zdislavicích:
pátek 26. prosince 2014 – svoz nezměněn a místo v pátek 2. ledna 2015 bude
svoz uskutečněn v sobotu 3. ledna 2015. Ostatní svozy zůstávají nezměněné v pátek.

Životní jubilea ...
říjen, listopad a prosinec 2014 :

Žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ
Zdislavice přejí krásné
Vánoce a úspěšný rok
2015.

Hezké prožití svátků vánočních a hodně
pevného zdraví v novém roce
přejí hasiči Zdislavice.












Pavel Roušal, Zdislavice 144
Miloslav Štorc, Zdisalvice 174
Jana Cimrmanová, Zdislavice 171
Pavel Cimrman, Zdisalvice 171
Jiří Mrkva, Zdislavice 153
Bohuslav Váňa, Zdislavice 39
Eva Zvárová, Zdislavice 42

50
60
60
60
65
76
77

Zdeněk Bouček, Zdislavice 184
Věra Nácovská, Zdislavice 76
Lubomír Jirka, Zdislavice 130
Blaţena Šandová, Zdislavice 150
Josef Kůţel, Zdislavice 24

50
55
60
75
85

Helena Šmídová, Zdislavice 30
František Jankovský, Zdislavice 157
Vladimír Šrettr, Zdislavice 116
Věra Houdková, Zdislavice 156
Josef Kotrč, Zdislavice 146
František Krejčí, Zdislavice 108
Antonín Veselý, Zdislavice 3
Josef Kadlec, Zdislavice 160

55
65
70
78
79
79
86
88

Všem srdečně
blahopřejeme!

Rozloučili jsme se …
7. 11. 2014

Ladislav Dojava, Zdislavice 71

(83)
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