SPOLKOVÝ DŮM VE ZDISLAVICÍCH
Ke konci srpna letošního roku byly započaty práce na rekonstrukci domu č.e. 05 ve
Zdislavicích - Spolkový dům. Jedná se o odstranění přední části domu na pozemku
stavební parc. č. 6/1 v k.ú. Zdislavice (zachován bude pouze stávající objekt garáže
a požární zbrojnice SDH Zdislavice). Na tomto místě (ve stávajících půdorysných
rozměrech) bude provedena přístavba ke zbývající zadní části domu. Přístavba bude
nepodsklepená, dvoupodlažní, zděná, obdélníkového půdorysu o rozměrech 9,00 m x 7,70
m, zastřešená sedlovou střechou s taškovou střešní krytinou, samostatně přístupná
z východní strany. Dispozičně bude přístavba v přízemí rozdělena na zasedací místnost, WC
muži, WC ženy, chodbu a sklad. Ve II. NP budou umístěny dva pokoje se sociálním
zařízením, chodba a sklad. Celkově bude dům přízemní půdorysného tvaru písm. „L“.
Spolkový dům umocní kulturní a společenský život v městysi. Budova esteticky
zhodnotí střed městyse.

Vážení spoluobčané,
v současné době jste zaznamenali, že započaly udržovací práce a stavební úpravy na
objektu kostnice. Tuto akci provádí firma Pazdera s.r.o. z Vlašimi. Taktéž započala výstavba
spolkového domu, kterou provádí firma Remex s.r.o. Praha. Jak už jsem v minulosti zmínil, na
obě akce se nám podařilo získat dotace od Středočeského kraje a to z Fondu rozvoje měst a obcí
a Fondu kultury a obnovy památek. U kostnice se vzhledem k objemu finančních prostředků bude
provádět oprava vnějšího pláště a střechy, dokončení prací předpokládáme ke konci letošního
roku. Je to pro nás velmi významné, že se nám podařilo získat finanční prostředky na tak
významnou a ojedinělou kulturní památku. Jsem rád, že jsme tuto akci v minulosti připravili
a pustili se do realizace. V letošním roce je to 200 let, co byla kostnice otevřena a v příštím roce
vzpomeneme 200 let od smrti tvůrce a realizátora naší kostnice faráře Bonaventury Bönische,
který zemřel ve svých 74 letech roku 1813. V souvislosti s těmito významnými výročími jsem
požádal pana P. Mgr. Timka o spolupráci při přípravě slavnostního otevření tohoto objektu, které
by se uskutečnilo v první polovině příštího roku. Ve stejném čase by měly vrcholit dokončovací
práce na spolkovém domě, který bude po dokončení sloužit všem našim občanům a spolkům.
Protože v době, kdy už probíhá výstavba, jsem zaznamenal názory, že spolkový dům mohl být
větší a možná i jinak řešený. K tomu poznamenávám tolik - k realizaci panovala mezi určitou
částí našich obyvatel skepse, nikdo nevěřil tomu, že k realizaci dojde a proto to bylo každému tak
trochu jedno. Minulé zastupitelstvo nechalo zpracovat projektovou dokumentaci a bylo vyřízeno
stavební povolení, současné zastupitelstvo se stavební dokumentací souhlasilo a souhlasilo
i s realizací podle ní. Při žádosti o dotaci se předkládá i projektová dokumentace a položkový
rozpočet. Na základě všech těchto materiálů je pak přidělená dotace, která je výlučně účelově
vázána k uvedené akci a není možno v průběhu parametry měnit. Každá další změna by
znamenala pro náš městys navýšení vlastních rozpočtových prostředků. V případě, že bychom
se rozhodli mít spolkový dům větší, znamenalo by to dát ze svého minimálně o 600 tis. Kč více
než jsme počítali. Obdržená dotace se musí vždy použít jen na účel, na který je poskytnuta, není
možné využít tyto prostředky někde jinde.
Pokud hovořím o výročích a významných událostech nemohu nevzpomenout, že před deseti
lety jsme uspořádali tehdy ještě v naší obci rozsáhlou akci, jakou byl sraz rodáků naší obce
u příležitosti 650 let od první písemné zmínky. Akce započala mší svatou v místním kostele
sv. Petra a Pavla, dále pokračoval program ukázkou naší kroniky, hasičské zbrojnice, základní
školy, síně tradic ve VOD a dalšími kulturně společenskými akcemi. Závěr dne byl zakončen
v kulturním domě VOD, kde k poslechu a tanci hrála Keramička.
Zpět k současnosti - od vydání posledního čísla našeho zpravodaje se uskutečnila tři veřejná
zasedání zastupitelstva Městyse Zdislavice. Zastupitelstvo na svém zasedání, které se konalo
dne 30. 6. 2012 revokovalo usnesení zastupitelstva z jednání, které se konalo 12. 6. 2012 a to

Spolkový dům – nákres z jižní strany.
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v bodě financování poskytnutí finančních prostředků ve výši 135 tisíc Kč ZŠ a MŠ na
dofinancování finančních prostředků na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků. Po
projednání tohoto bodu a krátké diskusi bylo schváleno poskytnutí finančních prostředků naší
škole. V tomto bodě bych chtěl zmínit, že naší povinností je udržet a nadále zlepšovat podmínky
pro zdejší školu a její pedagogické i nepedagogické pracovníky. Škola ve Zdislavicích měla a má
dobré jméno a její absolventi mají velmi dobrý základ do dalšího života. V minulosti byly taktéž
těžké roky, ale naši předchůdci vždy udělali vše proto, aby učitele a školu podporovali a udrželi
pro další generace a na nás je udělat to samé.
Na jednání Zastupitelstva městyse Zdislavice, které se konalo dne 14. 8. 2012, projednalo
zastupitelstvo a schválilo následující body. Použití příspěvku od svazku obcí Ekoso ve výši
19 500,- Kč na nákup kontejneru na použité oblečení a obuv. Celková cena kontejneru je cca
35 000,- Kč. Jeho obsluhu bude zajišťovat Diakonie Broumov (věci budou sloužit na charitu).
Dále se zastupitelé seznámili s výsledky výběrového řízení na výtlačný řad vodovodu Zdislavice
a schválilo zadat veřejnou zakázku firmě Vodak Humpolec s.r.o.. Cena akce by měla být
2 754 899,- Kč a bude se z rozhodnutí zastupitelů realizovat až v případě úspěšného získání
dotace.
Zastupitelstvo dále projednalo a schválilo zadání vypracování výběrového řízení na
dodavatele ,,Snížení energetické náročnosti domu č.p. 45 (budova radnice)“ firmou Energy
Benefit Centre Praha. Dalším bodem bylo zadání vypracování plánu financování obnovy
vodovodů a kanalizací, dle rozhodnutí zastupitelů bude zpracování zadáno provozovateli
vodovodu a kanalizace Vodak Humpolec s.r.o.. Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo
poskytnutí neúčelové dotace SDH Zdislavice ve výši 5 tisíc Kč na činnost. Taktéž došlo k realizaci
opravy místní komunikace od domu pana Gregora k panu Krásovi a dalším opravám místních
komunikací v celkové hodnotě cca 250 tisíc Kč. Zastupitelstvo projednalo a schválilo směrnici pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Bylo taktéž projednáno a zastupitelstvem
odsouhlaseno, že manažerka mikroregionu zpracuje žádost o dotaci na vyžínací stroj do lesa tzv.
cepák. O zpracování žádosti na ozelenění pozemků nad Sejrkem byli požádání pracovníci OS
ČSOP Vlašim. Pokud budeme úspěšní, vznikne nad Sejrkem malý remízek. Zastupitelstvo dále
projednalo a odsouhlasilo zpracování žádosti na „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ“.
V této souvislosti bylo odsouhlaseno, že žádost zpracuje firma Energy Benefit Centre Praha.
V souvislosti s výše uvedeným Vás všechny chci informovat o tom, že žádosti na Snížení
energetické náročnosti školky, na ozelenění nad Sejrkem jsou zpracovány a podány. Zpracování
výběrových řízení na výše zmíněné akce jsou zadány a v nejbližší době budou realizovány.
Podle posledních informací, které mám k dispozici, jsme byli úspěšní při získání dotací na
zateplení úřadu a „radnice“. Je
to obrovský úspěch a to mi věřte,
protože z informací, které mám
k dispozici, úspěšných nebylo
v rámci celé naší republiky
mnoho. Zastupitelstvo vzhledem
k množství investičních záměrů
projednalo možnost požádat
o úvěr na finanční krytí
uvedených akcí. Bylo schváleno,
že Městys Zdislavice požádá
u České spořitelny o úvěr ve
výši 3 miliony Kč.
Další
zastupitelstvo
se
konalo 23. 8. 2012. Na tomto
zasedání
zastupitelstva
byl
pouze jeden bod jednání a to
projednání změny koeficientu na
Oprava komunikace Gregor – Krása.
výpočet
daně
z nemovitosti.
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Zastupitelstvo o této otázce dlouho vedlo diskuzi a hledalo cestu, aby daňové zatížení se
minimálně dotklo našich občanů. Po klidné a věcné diskusi byla jednomyslně schválena Obecně
závazná vyhláška č. 1/2012 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí dle
předneseného návrhu. Navýšení koeficientu ve výši 1,5 bude u staveb pro individuální rekreaci
a rodinné domy využívané pro individuální rekreaci a stavby, které plní doplňkovou funkci k těmto
stavbám a u staveb využívaných pro podnikatelskou činnost a u samostatných nebytových prostor
užívaných pro podnikatelskou činnost nacházejících se na území městyse Zdislavice.
V současné době jsou přistavovány kontejnery na směsný komunální odpad. V souvislosti
s tím, žádám všechny občany, aby ke hřbitovu nevozili svůj komunální a zahradní odpad a aby
kontejnery na tříděný odpad využívali pouze k účelu, ke kterému jsou určené a nenechávali
odpadky u kontejnerů. V případě, že se situace nezlepší, budeme nuceni přistoupit
k důslednějším kontrolám a uveřejňování jmen a fotografií těch, kteří toto nedodržují. Každý
původce je povinen na své náklady provést jeho likvidaci, není možné si udržovat pořádek na
svém a nepořádek odhazovat na pozemky sousedů.
Přeji Vám krásné podzimní dny.
Bc. Pavel Bouček, starosta městyse

Rekonstrukce vodojemu Zdislavice
V letních měsících letošního roku byla zahájena plánovaná rekonstrukce vstupního objektu
vodojemu Zdislavice, jejímž cílem je prodloužení doby životnosti tohoto vodárenského objektu.
Tato úprava je první rozsáhlejší rekonstrukcí od roku 1963, kdy byl tento železobetonový
monolitický jednokomorový zemní vodojem o objemu 150 m3 zařazen, jako akumulační
vyrovnávací objekt, do vodovodní sítě Městyse Zdislavice. Hlavní příčinou degradace vnějších
a vnitřních omítek vstupního objektu, bylo vzlínání povrchové vody natékající po svahu
akumulační nádrže přímo k obvodovým stěnám, které nebyly dostatečně odizolovány od této
vlhkosti. Nejprve tedy bylo obnaženo obvodové zdivo a instalována hydroisolační vrstva
zabraňující podmáčení těchto stěn. Pro zamezení vnikání vlhkosti z akumulační nádrže do
vstupního prostoru vodojemu, byly tyto dva prostory odděleny plastovými dveřmi. Dále proběhla
výměna poničených luxferových tvarovek za plastová větrací okna a provedeno odvrtání větracích
průduchů pro zajištění pravidelné samovolné cirkulace vzduchu. Součástí opravy této nadzemní
části vodojemu byla rovněž úprava tvaru střechy a následná výměna plechového pláště střechy
za plášť plastový. Následně bylo provedeno omítnutí očištěných a napenetrovaných vnějších
a vnitřních stěn. Podél obvodových stěn objektu byla položena betonová dlažba. Dokončení této
rekonstrukce bude provedeno během letošního října.
za provozovatele VODAK Humpolec, s.r.o. - Ing. Pavel Blažek
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3. září usedlo do školních
lavic 14 prvňáčků. Na
snímku D. Volfové jsou:
Jan Bouček,
Marie Hrdinová,
Tereza Kolářová,
Štěpán Hůdek
(1. řada zleva),
Adam Růžička,
Adéla Mertová,
David Hromas,
Simona Hrušková
(2. řada zleva),
Simona Kratochvílová,
Hana Kotová,
Tomáš Motlíček,
Aneta Čiháková
(3. řada zleva)
Denisa Kubešová,
Matyáš Beránek
(4. řada zleva).

KONTEJNER NA SBĚR POUŽITÉHO TEXTILU A DALŠÍCH VĚCÍ
PRO HUMANITÁRNÍ POMOC
Vážení spoluobčané,
Městys Zdislavice ve spolupráci s Diakonií Broumov s.r.o. připravuje ke konci října letošního
roku umístění oranžového kontejneru na použité oblečení, textil, obuv, kabelky a dětské hračky.
JAKÉ VĚCI BUDE MOŽNÉ DO KONTEJNERU ODEVZDAT?
letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, …
látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte odřezky a zbytky látek)
peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky, spací pytle,..
obuv – svázanou, aby se páry nerozhodily,
tašky, kabelky, batohy - ale jen funkční
plyšové hračky
Savý textil může být i potrhaný, jelikož se upotřebí na čistící hadry.
Nesavé (umělé, silonové) věci, které jsou roztrhané nebo mají rozbité zapínání (zip, chybí knoflíky) do
kontejneru prosím nedávejte, Diakonie Broumov nemá možnost věci opravovat.
Veškeré věci musí být čisté, suché a zabalené do igelitových tašek či pytlů, aby se transportem
nepoškodily!
CO SE DÁLE DĚJE S POUŽITÝM OBLEČENÍM, TEXTILEM A OBUVÍ?
Vše bude odváženo do Diakonie Broumov, kde se dále přetřídí:
- na věci použitelné k humanitárním účelům, které budou předány do výdejních středisek Diakonie pro
sociálně potřebné občany nebo pro další sociální organizace,
- na věci neupotřebitelné k humanitárním účelům, které se použijí k dalšímu průmyslovému zpracování
(např. v automobilovém a stavebním průmyslu nebo na výrobu přikrývek a úklidových hadrů).
Na celém procesu se podílejí lidé z okraje společnosti, kteří mají v Diakonii azylové ubytování a i pracovní
uplatnění (cca 60 klientů). Jedná se převážně o osoby bez přístřeší, které by jinak práci nikde nedostaly.
Dalším pozitivním faktorem je ochrana životního prostředí, jelikož textil neskončí na skládkách, ale je ještě
z 90% dále využitý.
Čistý použitý textil a další věci pro humanitární pomoc již nebude potřeba nosit až na sběrný dvůr, ale
každý ho bude moci kdykoliv a pohodlně odevzdat do připraveného kontejneru.
Městys Zdislavice a Diakonie Broumov
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Vybráno z obecní kroniky
rok 1958
Okrskové cvičení - 28. září 1958 se konalo ve Zdislavicích okrskové cvičení požárních družstev. Ve
13 hod. bylo vítání požárních sborů u pomníku padlých a v 13:30 hod. byl odchod na cvičiště do Bolinska.
Velitelem okrskového cvičení byl místní člen požárního sboru bratr František Bouček. Jako host se cvičení
zúčastnil okresní velitel ČSPO František Hromas. Okrskového cvičení se zúčastnily tyto sbory: Zdislavice,
Bolina, Kuňovice, Miřetice, Rataje, Chlum.
Nové požární auto - pro špatný technický stav bylo místní požární auto předáno do Miřetic a 20.
dubna bylo jiné přivezeno z Načeradce. Auto je značky Renault.
Maškarní rej - 18. února uspořádala škola maškarní rej, kterého se zúčastnilo 82 žáků v maskách.
Průvod, který byl seřazen před školou, procházel obcí. Vyvrcholení maškary bylo v sokolovně.
Čtverák hastrman - sokolovna byla opět svědkem kulturní činnosti místní školy, když její žáci pod
vedením učitelů sehráli ve dnech 26. a 27. dubna divadelní hru „Čtverák hastrman“. Divadelní hra i herecké
výkony dětí se všem líbily. Hra měla velký ohlas, a proto byli žáci pozváni k sehrání dvou divadelních
představení do Chmelné, které se uskutečnilo 4. května.
Veřejné schůze - místní národní výbor uspořádal 19. listopadu ve 20 hod. v sále u Tichů veřejnou
schůzi, které se účastnil zástupce OV KSČ. Obsahem veřejné schůze bylo projednání dopisu ÚV KSČ
pracujícím. V diskuzi byly dotazy na důchodové zabezpečení, zemědělskou mechanizaci, živočišnou výrobu
v JZD a bytovou výstavbu.
Májové dny - v neděli před 1. májem chodili zástupci NF ve dvojicích po domácnostech, aby
každého našeho občana pozvali na 1. máj do Trhového Štěpánova. K této oslavě 1. máje byly prodávány
vstupenky a odznaky. Dále byly uzavírány závazky k XI. sjezdu KSČ, které se týkaly zvelebení naší obce.
Slavnosti se zúčastnili naší občané, požárníci a přes 100 školních dětí.
Ohně vítězství – čarodějnice se pálily za velké účasti našich občanů na starých místech. Ani naše
omladina nezapomněla postavit máj na městečku.
Založení jednotného zemědělského družstva ve Zdislavicích - v letošním roce bylo vynaloženo
veškeré úsilí, aby se v naší obci založilo jednotné zemědělské družstvo. Do obce přijížděli zástupci OV
Vlašim, OV KSČ a členové dělnických úderek z Blanických strojíren Vlašim, kteří místní zemědělce
přesvědčovali o výhodách a významu společného hospodaření. Mezi našimi zemědělci neměla tato
myšlenka velké pochopení. Jako důvod uváděli, že na tomto gruntě hospodařil už jejich děd, otec a oni
chtějí následovat jejich příkladu. Na překlenutí těchto předsudků bylo použito i tvrdších prostředků. Veškeré
úsilí bylo úspěšné a dne 6. září 1958 a sešli všichni zemědělci z naší obce, aby založili Jednotné zemědělské
družstvo ve Zdislavicích, které bude společně hospodařit od 1. ledna 1959 na 538 ha zemědělské půdy.
Prvním předsedou JZD byl zvolen jednohlasně Ant. Houdek, č. 41.
Divadelní představení - 5. a 6. ledna byla sehrána místním Sokolem divadelní hra „Tichý dům
v Čertovské ulici“. Divadelní hru nastudoval Václav Novotný. Měla mezi našimi občany velký úspěch.
Tělovýchovná jednota - během roku cvičili žáci, dorostenky, muži a ženy. Konal se nácvik na
Spartakiádu. Jako nejúspěšnější v letošním roce je turistický oddíl, který má 52 aktivních členů a plnil
soutěž 100 jarních kilometrů.
Jindřiška Rybová, kronikářka

Podblanický hudební podzim
ve Zdislavicích
Již 28. ročník Podblanického hudebního podzimu
2012 byl slavnostně zahájen koncertem 14. září
2012 v Benešově.
Pokračování tohoto svátku vážné hudby bylo ve
Zdislavicích v kostele sv. Petra a Pavla
v předposlední sobotu měsíce září 2012.
Posluchači měli možnost zaposlouchat se do
hudby takových velikánů jako Ludwiga van
Beethovena, Františka Škroupa nebo Antonína
Dvořáka v podání Kvarteta Martinů.
Celý večer slovem provázel pan Otakar Brousek.
Antonín Žák, místostarosta městyse
ZDISLAVICKÝ ZPRAVODAJ 3/2012
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Z HASIČSKÉHO DĚNÍ
Soutěže v požárním sportu
V letošním roce jsme naše soutěžní družstvo omladili, které začalo od jarních měsíců trénovat
a připravovat se na letošní sezonu. Zúčastnili jsme se několika pohárových soutěží a především jsme
se soustředili na Benešovskou hasičskou ligu s Ferdinandem. Nemůžeme počítat, že hned v prvním
roce se budou sbírat samé vavříny, ale jelikož je to dobrá parta lidí, tak věříme tomu, že začneme
sklízet dobré úspěchy jako tomu bylo po mnoho let.
14. 5.
Okrskové kolo v Trh. Štěpánově 7. místo
9. 6.
Liga v Jankově
22. místo
23. 6.
Ratajský pohár
1. místo
30. 6.
Liga v Jiřeticích
20. místo
6. 7.
Čechtický pohár
2. místo
14. 7.
100 let SDH Javorník
3. místo
21. 7.
Chlumský pohár
2. místo
11. 8.
Liga v Nařeradci
6. místo
25. 8.
Liga ve Zdislavicích
10. místo
1. 9.
Liga v Bystřici
8. místo
8. 9.
Memoriál v Divišově
3. místo
Na soutěži ve Zdislavicích se představilo i naše soutěžní družstvo dorostu.
V krátkosti z činnosti sboru
 byly položeny panely na dno koupaliště a zality spáry betonem
 vybudovali jsme nové plato pro požární útoky na hřišti
 byla sundána střešní krytina a krov z přední části požární zbrojnice (Vajgrt), kde vyroste
spolkový dům.
 s naší technikou jsme se zúčastnili ukázek, při různých hasičských výročí v okolních obcích.
 uspořádali jsme memoriál br. Josefa Moudrého v požárním útoku, který byl zařazen do
Benešovské hasičské ligy.
Zásahy - 9. 3.
požár sazí v komíně v Mnichoviccích
20. 3.
požár lesa v Dálkovicích
21. 3.
požár suché trávy ve Střechově
23. 3.
požár lesa v Pavlovicích
2. 5.
požár lesa v T. Štěpánově
16. 5.
prověřovací cvičení RÚ Kladruby
24. 5.
požár lesa v Římovicích
16. 6.
požár suché trávy v Kácovci
27. 6.
taktické cvičení ve Vlašimi
1. 7.
technická pomoc (spadlý strom) ve Zdislavicích
12. 7.
požár obilí nastojato v Libži
27. 7.
požár kombajnu v Římovicích
14. 8.
požár obilí nastojato v Pravoníně
30. 8.
dopravní nehoda silnice č. 112 (V Cikánce)
Miroslav Míka, starosta SDH

INFORMACE - VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
 volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají ve dvou dnech, v pátek 12. října 2012 od 14,00 hodin do
22,00 hodin a v sobotu 13. října 2012 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
 hlasování probíhá ve volební místnosti - zasedací místnost Úřadu městyse Zdislavice.
 Hlasování probíhá :
 ve volebním okrsku, v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu
 nově je možné ve volbách do zastupitelstev krajů volit na voličský průkaz - voliči, který nebude moci volit
ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz.
Volič pak může volit ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu Středočeského kraje.
 nejzazší lhůta pro doručení písemné žádosti je 7 dnů přede dnem voleb, tj. 5. října 2012 a pro osobní
požádání o vydání voličského průkazu je 2 dny přede dnem voleb, tj. 10. října 2012 do 16,00 hodin.
 Hlasovací lístky jsou voličům distribuovány nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. 9. října 2012.
 V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do šedé úřední obálky jeden hlasovací lístek
politické strany, politického hnutí nebo koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Na tomto hlasovacím lístku může
přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
ZDISLAVICKÝ ZPRAVODAJ 3/2012
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Vážení sportovní přátelé a občané Zdislavic
Dne 28. 7. 2012 byl
odstartován již 30. ročník
cyklo výletu na Lipnici.
I když jsem očekával, že
na tento jubilejní ročník
nás pojede více, ale 25
účastníků bylo zárukou,
že se všichni jako
vždy dobře pobavíme
a zasportujem. Počasí
o proti minulému ročníku
vyšlo
na
jedničku.
Cesta na Lipnici
proběhla v klidu a bez
problémů, jen s malým
překvapením na závěr.
V poslední obci před
Foto: J. Rybová
Lipnicí
otvíral
nový
nájemce hospodu a pro svoje první hosty připravil pár malých překvapení, jako pečené selátko
a skvělou náladu všech hostů včetně nás. Se soumrakem jsme v pořádku dorazili na Lipnici,
v místní škole vlezli do spacáků a krásně se vyspali. Ráno nás trochu zaskočil déšť, který asi po
půl hodině ustal a zbytek cesty domů jsme si užili. Na závěr chci moc poděkovat panu Jardovi
Urbanovi z Chlumu, za všechny ročníky, ve kterých nám dělal společnost i když říká, že to bylo
naposledy, ale Jardo nikdy neříkej nikdy. Děkuji firmě MK Invest za zapůjčení doprovodného vozu
včetně řidiče Vráti Kohouta a také děkuji mechanikovi Tondovi Jankovskému.
Děkuji všem, kteří jeli, byli jste skvělí a těším se na setkání s Vámi a dalšími cyklisty
poslední červencovou sobotu v roce 2013.
Ota Volek

DÁREK PRO ZDISLAVICE
Vážení a milí Zdislaváci. Je tomu již 53 let, co Příhodovi přišli
do milé obce pod Javornickou hůrou a pobyli zde celých 11 let.
Prožili jsme zde hodně hezkých chvil, v roce 1962 se nám narodil
syn Luděk (letos již padesátník - jak ten čas utíká!). Vzpomínky na
mládí nás stále těší, smutná je jen skutečnost, že řada dobrých
přátel již není mezi námi.
Na Zdislavice nezapomínáme! Jim byla věnována i knížka
Zdislavický volejbal, o nich se objevuje i báseň ve sbírce Převážně
vážně i nevážně. Obě knihy si máte možnost opatřit na obecním
úřadě a trochu se divím, že řada přátelských osob tak dosud
neučinila. Ne snad pro umělecký obsah, ale pro fakt, že je napsal
zdislavický kantor, kterého jste znali - a také pro Vás.
Svůj vztah k obci chci dokázat i následující záležitostí: zakoupil jsem
větší sportovní pohár s nápisem STANDA CUP (název berte jako určitou recesi), který věnuji
volejbalistům regionu a byl bych rád, kdyby se o tento putovní pohár hrál každoročně turnaj
v tělocvičně za účasti 4 domácích družstev. Spíše by se jednalo o přátelské setkávání
a připomenutí si slavné doby zdislavického volejbalu, kdy místní Sokol sportovně vládl
Středočeskému kraji hlavně v mládežnických kategoriích. To už obci nikdo nevezme a je jen
dobře, že se v současné době objevují snahy o využívání nádherné tělocvičny i sportovními
současníky. Jen vydržte!
Bylo by vhodné zařadit pořádání sobotního turnaje na termín přelomu měsíců listopadprosinec. Chci věřit tomu, že parta kolem Antonína Žáka vše zvládne. Sám také rád pomohu. -SPZDISLAVICKÝ ZPRAVODAJ 3/2012
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Stavba:
III/11215 Bolina ,Zdislavice most ev.č. 11215-1,2
Investor:
Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5
Dodavatel:
ČNES dopravní stavby a.s., M.Horákové 2764, 272 01 Kladno
Zahájení stavby dle SoD:
1. 8. 2011
Ukončení stavby dle SoD:
1. 7. 2012
Skutečné dokončení stavby:
28. 6. 2012
Cena díla:

11 690 800,- Kč bez DPH
2 338 160,- Kč DPH
14 028 960,- Kč vč. DPH

Projekt je spolufinancován z ROP Střední Čechy.
Cíl projektu:
Cílem realizované stavby byla kompletní výměna mostů 11215-1 a 11215-2, které byly ve špatném
technickém resp. velmi špatném technickém stavu a na kterých musela být z těchto důvodů snížena
únosnost.
Mosty jsou rozšířeny na komunikaci III. třídy S 6,5/50 a navrženy na zatěžovací třídu A. Zároveň je
u obou mostů zajištěn průtok na stoletou vodu (Q100). Rekonstrukce mostů ev.č. 11215-1,2 v obcích Bolina
a Zdislavice na silnici III/ 11215 proběhla ve 2. etapách vzhledem k tomu, že bylo nutné zajistit přístupy
k objektům a pozemkům na silnici III/11215 mezi přestavovanými mosty. Přestavby mostů zahrnují
odstranění celých konstrukcí včetně spodních staveb a vyvolaných přeložek inženýrských sítí /vodovod
a přeložka NN/ a zřízení provizorní lávky.
Mostní objekty byly navrženy jako uzavřené železobetonové rámy s železobetonovými římsami. Na
mostech byly nově zřízeny chodníky, které navazují na římsu. V rámci rekonstrukce došlo i k úpravě
komunikací na předpolích mostů a vyčištění a úpravy vodotečí v jejich těsné blízkosti.
1. etapa : Most ev.č. 11215-1 Bolina
Zahájení :
1.8.2011
Dokončení: 7.11.2011
RN 1. etapy: 6 380 876.77 Kč bez DPH
Technické údaje: délka mostu
délka nosné kce
šířka mostu

2. etapa : Most ev.č. 11215-2 Zdislavice
Zahájení:
20.2.2012
Dokončení: 28.6.2012
RN 2. etapy: 5 309 923,23 Kč bez DPH
13,0 m
3,8 m
14,4m

Technické údaje: délka mostu:
délka NK
šířka mostu

11,0 m
5,8 m
9,0 m

Přínos projektu:
Stavba je součástí programu zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
Realizací projektu rekonstrukcí mostů v obci Bolině a v městyse Zdislavice byly odstraněny bodové
závady na silnici III/11215, kterými byl špatný technický stav /kategorie V/, šířkové uspořádání
a nízká zatížitelnost.Těmito opatřeními byla zvýšena kromě bezpečnosti i zvýšená propustnost
komunikace.

Most Zdislavice před rekonstrukcí ….
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… a po rekonstrukci.
Tisková zpráva ČNES dopravní stavby, a.s.
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Poštolka se uzdravila
Prvňáčci ze Základní školy ve Zdislavicích si zvykají na nový režim a nové povinnosti školáků.
Nelehký první týden si v pátek 7.9.2012 zpestřili zajímavou akcí. Účastnili se vypouštění uzdravené
poštolky zpět do přírody.
Do Zdislavic přijela vedoucí Záchranné stanice pro živočichy vlašimské organizace Českého svazu
ochránců přírody Bc. Michala Musilová a přivezla s sebou uzdravenou samičku poštolky, kterou bylo
potřeba vypustit zpět do volné přírody. Nejprve si s dětmi povídala o práci záchranných stanic, o tom,
jak se mají děti chovat, najdou-li
v přírodě poraněné zvíře. Pozorně
poslouchali nejen prvňáčci se
svojí paní učitelkou Mgr. Dagmar
Vodolánovou, ale i ředitelka školy
a starosta Městyse Zdislavice Bc.
Pavel Bouček, který se celé akce
rovněž zúčastnil.
Děti si směly s maximální
opatrností
poštolku
pohladit,
dobře si ji prohlédly a pak už se
vše připravilo na tak důležitou
chvíli pro poštolku – její
vypuštění. Ptáka si od paní
vedoucí opatrně převzal pan
starosta, obrátil se tak, aby
poštolka dobře vylétla, otevřel
dlaně a frrrrr – šťastný a volný
pták zmizel na obzoru. Děti mu
zamávaly, popřály šťastný let
a plny dojmů se vracely do školy.
Foto: archiv školy
Mgr. Irena Králová

Životní jubilea ...

Uzavřené sňatky :

červenec, srpen a září :
Michal Bárta, Zdislavice 137
Josef Kadlec, Zdislavice 160
Josef Kupsa, Zdislavice 146
Jiřina Wagnerová, Zdislavice 170

50
60
60
60

Alena Klenotová, Zdislavice 115
Marie Přenosilová, Zdislavice 44
Josef Novák, Zdislavice 27

50
75
88

Alena Kubínová, Zdislavice 78
Petr Čada, Zdislavice 171
Jaroslava Viterová, Zdislavice 152

55
60
70

7. 7. 2012 Daniela Fliegerová, Zdislavice 171
a Tomáš Fiala, Otročice
1. 9. 2012 Petr Hejzlar, Zdislavice 188
a Karolína Exnerová, Hulice
22. 9. 2012 Václav Lonský, Zdislavice 138
a Naděžda Hochová, Pravonín

Všem srdečně
blahopřejeme!

Rozloučili jsme se …
21. 6. 2012
13. 9. 2012

Bohuslava Sedláková, Zdislavice 163 (58)
Zdeňka Hůlová, Zdislavice 97
(74)

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.
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