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V pátek 28. října se konal již 14. ročník lampiónového průvodu, který pořádá náš městys. Před
18. hodinou se začalo městečko pomalu zaplňovat dětmi v doprovodu rodičů, ale i ostatními
účastníky. Po krátkém přivítání Mgr. Královou jsme se společně vydali za hudebního doprovodu
a za světla desítek lampiónků zdislavickými uličkami. Trasa průvodu není dlouhá a procházka
trvá asi půl hodiny. Od loňského roku jsme zvolili bezpečnější okruh mimo frekventovanou hlavní
silnici. Vycházíme z městečka ke kostelu ve směru na Kutál, uděláme kolečko okolo nové
zástavby domů a vracíme se zpátky na městečko. Počasí letos přálo a tak bylo příjemné se
projít smrákajícím se podvečerem. V cíli průvodu čekala na nejmenší sladká odměna.
-dv-

Vážení spoluobčané,
ve svém příspěvku bych Vás rád informoval o činnosti našeho úřadu. Úspěšně jsme zkolaudovali
přístavbu garáže a částečné rekonstrukce stávající hasičské zbrojnice. Tato akce, jak již jsem několikrát
informoval, byla financována z mimořádné dotace z Fondu hejtmana Středočeského kraje. Po kolaudaci
jsme zpracovali závěrečné vyhodnocení akce a následně byla ze strany kraje na celou akci provedena
kontrola, která neshledala nedostatky. Jednou z podmínek přidělené dotace bylo uspořádání veřejné
prezentace této akce a proto jsme zorganizovali slavnostní otevření uvedených prostor. Pro přítomné bylo
připraveno občerstvení a možnost prohlídky všech prostor, včetně prohlídky hasičské kroniky. Jen trošku
zamrzí, že účast našich občanů i samotných hasičů byla skromná.

V sobotu 17. 9. se konala veřejná prezentace přístavby a rekonstrukce hasičské zbrojnice. Po krátkém pásmu dětí ze
základní školy a úvodních slovech starosty, požehnal nově zrekonstruované budově i celému hasičskému sboru pan farář
P. Jan Primus. Poté starosta přestřihl stuhu a návštěvníci si mohli projít prostory a prohlédnout hasičskou techniku.

V předešlém měsíci jsme provedli výběr dodavatele na akci „Vybudování varovného
a výstražného systému ochrany před povodněmi pro městys Zdislavice“. Realizací tohoto projektu dojde
k instalaci nového veřejného rozhlasu a měřícího zařízení na kontrolu srážek pro případ náhlé povodně.
Systém bude schopný řešit současné požadavky ochrany obyvatelstva v případě nebezpečí a krizového
řízení v městysi. Celá akce si vyžádá náklady ve
výši 1 280 017,- Kč. Díky tomu, že jsme na tuto
akci obdrželi dotaci si myslím, že by realizací této
akce mělo dojít ke zlepšení přenosu informací pro
občany. Zhotovení je plánováno na rok 2017.
Z dalších velkých akcí, které se nám
podařilo realizovat, je rekonstrukce druhé etapy
opravy výtlačného řadu vodovodu ve Zdislavicích,
která
byla
taktéž
financována
z Fondu
Středočeského kraje. Akce je ukončena a na nás je
provést kolaudaci a závěrečné vyhodnocení akce.
V následujících dnech bude započata akce
s
názvem
„Rekonstrukce a přístavba mateřské
Informační tabule a lavičky na městečku.
školky“. Zatím nevíme, jak jsme dopadli s žádostí
o dotaci z fondu IROP. Dále je podána žádost o dotaci na pořízení nového požárního vozidla a bude
znovu podána žádost na vybudování dětských hřišť.
V souvislosti se stále vzrůstajícími potřebami našeho městyse a nutností neustále modernizovat
a rekonstruovat majetek ve vlastnictví městyse Zdislavice, který slouží nám všem, Zastupitelstvo městyse
Zdislavice na svém zasedání v měsíci srpnu projednalo, mimo jiné, zvýšení místního koeficientu pro
výpočet daně z nemovitých věcí od 1. 1. 2017. K tomuto kroku nás přiměla skutečnost, že je nutné
úspěšně dokončit rozpracované projekty např. rozšíření vodních zdrojů, zvýšení akumulace ve vodojemu,
oprava místních komunikací, osvětlení, varovný systém, nákup nového požárního vozidla, příprava
projektů na sociální bydlení atd.. Navýšený výnos z této daně může sloužit jako podíl městyse na
dotovaných stavebních akcích, které zvýší kvalitu zázemí na území našeho městyse. Toto samozřejmě
není jediná cesta k zajištění financí pro náš městys.
Přeji Vám krásné podzimní dny.
Bc. Pavel Bouček, starosta městyse




VÝSLEDKY VOLEB
DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
7. a 8. 10. 2016 - okrsek ZDISLAVICE

Počet zapsaných voličů : …………………………….. 464
Vydané obálky : ………………………………………..147
Počet platných hlasů :…………………………………. 147
Volební účast : …………………………………. 31,68 %
Číslo
strany

1
2
11
12
26
28
30
32
34
37
41
43
52
67
70
72
75
78
81
82

Název strany

Volte Pr.Blok www.cibulka.net
Občanská demokratická strana
OBČANÉ 2011
Česká strana sociálně demokratická
Koruna Česká (monarch.strana)
Romská demokratická strana
ANO 2011
TOP 09
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Komunistická strana Čech a Moravy
Národní demokracie
Úsvit s Blokem proti islamiz.
Svobodní a Soukromníci
NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI
SPR-RSČ M.Sládka,Partioti, HOZK
Koalice KDU-ČSL,SZ,SNK ED
DSSS- Imigranty, islám nechceme!
Koalice SPD a SPO
SPRREP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ.
Česká pirátská strana

Počet
hlasů

0
10
1
22
0
0
41
7
21
21
0
1
4
0
0
8
0
10
0
1

VÝSLEDKY VOLEB DO SENÁTU P ČR
okrsek ZDISLAVICE
(volební obvod číslo 40 Kutná Hora)

I. kolo (7. a 8. 10. 2016)

II. kolo (14. a 15. 10. 2016)

Počet zapsaných voličů :
464
Vydaných obálek :
113
Počet platných hlasů :
106
Účast :
24,35 %
Číslo

1
2
3

4

5
6

464
42
42
9,05 %
Počty hlasů

Kandidát

Strnad Jaromír Ing.
/ČSSD
Bochníčková Lenka
/KSČM
Vodička Milan Ing. CSc.
/Strana svobodných
občanů
Šanc Ivo RNDr. CSc.
/STAROSTOVÉ A
NEZÁVISLÍ
Špičák Julius Prof.
MUDr. CSc./ANO 2011
Špaček Radim
RNDr./Koruna Česká

1.
kolo

2.
kolo

19

22

14

-

18

-

19

20

35

-

1

Dana Volfová

Nová povinnost pro občany/provozovatele kotlů na tuhá paliva
Do konce roku 2016 mají nově domácnosti povinnost dle novely zákona o ochraně
ovzduší č. 201/2012 Sb., v platném znění, nejpozději do 31. prosince 2016 realizovat u kotlů na
tuhá paliva první revizi kotle (povinnost se vztahuje i na nově zakoupené kotle).
Přehled termínů a změn v provozu kotlů na tuhá paliva :










září 2012 – Začíná platit nový zákon o ochraně ovzduší
leden 2014 – Končí prodej kotlů na tuhá paliva splňujících podmínky 1. a 2. emisní třídy
(dnes je 5 emisních tříd). Od ledna se smí prodávat jen kotle emisní třídy 3. a vyšší.
Jakou má kotel emisní třídu, byste měli zjistit na jeho štítku či v technické dokumentaci.
prosinec 2016 – Všechny kotle musí projít autorizovanou revizí.
leden 2017 – Počínaje tímto datem jsou majitelé povinni na vyžádání obecního úřadu
předložit doklad o revizi kotle na tuhá paliva. V revizi bude uvedena i emisní třída kotle.
Kdo revizi nepředloží, hrozí mu pokuta až 20 tisíc korun. Odhadovaná cena za revizi je
asi 1500,- Kč. Revize bude povinná jednou za dva roky.
leden 2018 – Ukončení prodeje (nikoliv provozování) kotlů na tuhá paliva 3. emisní
třídy. Budou se smět prodávat již jen kotle s emisní třídou 4 a výše (s účinností alespoň
82%). V kotlech 3. emisní třídy je povoleno topit i po roce 2022 !!
září 2022 – Začne platit zákaz topení v kotlích 1. a 2. třídy. Bude se moci topit jen
v kotlích 3. emisní třídy a vyšší (účinnost kotle musí být alespoň 73%). Kdo bude po 1. 9.
2022 topit v nevyhovujícím kotli, může dostat pokutu až 50 tisíc korun. Pokud účinnost
kotle neprokáže revizí, pokuta je až 20 tisíc korun. Stejně tak bude hrozit pokuta 50 tisíc
korun za topení nevyhovujícími palivy (odpadky, kaly atd.).

Vzhledem k tomu, že domácnosti mají různé značky výrobců kotlů na tuhá paliva,
nebude městys Zdislavice zajišťovat hromadné revize pro naše občany. Pro vaši lepší orientaci
uvádíme odkaz na seznam techniků na revize kotlů - http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php.
-dv



Školní rok 2016/2017

Výuka:

Když jsme na začátku školního roku přemýšleli, na co se zaměříme, co je potřeba, zjistili jsme,
že máme tolik nápadů, že je musíme realizovat postupně a vybrat opravdu jen ty, které budou
zajímavé a přínosné pro naše žáky.
Byla bych ráda, kdyby se podařilo u žáků zvýšit povědomí o správné výživě a potřebě
zdravého pohybu. Rovněž se zaměříme na multikulturní výchovu. Oba projekty jsou dlouhodobé
a velmi náročné, nicméně nezbytné.
Pro letošní školní rok jsme řešili i rozdělení spojené 2. a 3. třídy. Vzhledem k vyššímu počtu
žáků jsem na český jazyk a matematiku rozdělila výuku, na výchovy zůstaly ročníky spojené.
Pokračujeme v třídění odpadu a ve sbírání víček, přidali jsme sběr starých drobných
elektropřístrojů – konvice, žehličky, fény apod..
Rovněž nás čeká testování ČŠI 5. a 9. ročníku. Protože testování probíhá na jaře, nevíme,
do které gramotnosti nás vyberou.
Zapojíme se do dotačního titulu MŠMT – Výzva 28, který se týká tolik diskutované inkluze.
Bude to náročné, ale chceme být připravení, kdyby k nám nastoupil žák, jehož by se inkluze týkala.
Ročník

1.
2.
3.
4./5.

Počet
žáků
15
12
9
17

Třídní učitel

Ročník

Mgr. Věra Pecháčková
Mgr. Dagmar Neradová
Bc. Veronika Hejlová
Mgr. Dagmar Vodolánová

6.
7.
8.
9.

Počet
žáků
7
11
7
8

Třídní učitel

Mgr. Petra Švandová
Mgr. Milan Dvořák
Ing. Lenka Vrbová
Mgr. Magdalena Kaprálová
Do školních lavic v září
poprvé
usedli
tito
prvňáčci – 1. řada
zleva: Nela Hladílková,
Barbora
Hudcová,
Josef Mecka, David
Štěpánek;
2.
řada
zleva: Nela Hudcová,
Adéla
Janáčková,
Mikuláš Forman, Petr
Lang; 3. řada zleva:
Vojtěch
Votýpka,
Alžběta
Sedláčková,
Michaela Pastorková; 4.
řada
zleva:
Lucie
Kadlečková,
Natálie
Růžičková,
Tadeáš
Abrahám, Patrik Peška.
(foto: D. Volfová)
Mgr. Irena Králová

Z činnosti SDH
Dne 27. srpna 2016 uspořádali členové SDH Zdislavice na místním fotbalovém hřišti v rámci 9. kola
Benešovské hasičské ligy 6. ročník Memoriálu Josefa Moudrého. Této soutěže se zúčastnilo 25 družstev mužů
a 15 družstev žen. V tento den jsme ještě ve večerních hodinách zorganizovali 2. ročník v nočním požárním
útoku „ZZN Super cup“. Soutěže se zúčastnilo 27 družstev mužů a žen. Obě soutěže se nám velice vydařily,
a proto bychom chtěli v příštím roce uspořádat další ročníky.
Dovolte mi touto cestou poděkovat sponzorům, kterými byli: městys Zdislavice, Nadace Agrofert,
ZZN Pelhřimov, VOD Zdislavice, pivovar Velké Popovice, MK-Invest v.o.s. Zdislavice, Velteko s.r.o.
Vlašim, Autoservis Sedláček Zdislavice, Motoron s.r.o. Křížov, Rabbit Trhový Štěpánov a.s., Koloniál
Zelinger Vlašim, Husqvarna Lebeda Vlašim, Řeznictví Vávra Vlašim.
Dne 17. září 2016 proběhlo slavnostní otevření zrekonstruované hasičské zbrojnice
za účasti zastupitelů městyse, členů SDH a žáků místní školy.
2. 7. 2016 – BNL (Daměnice)
– Zdislavice „A“ – 1. místo

Soutěže:



– Zdislavice „B“ – 24. místo
– Zdislavice ženy – 2. místo


2. 7. 2016 – THL (Tučapy)
– Zdislavice „A“ – 9. místo

14. 8. 2016 – THL (Želeč)
– Zdislavice „A“ – 2. místo

3. 7. 2016 - BNL (Louňovice pod Blaníkem)
– Zdislavice „A“ – 2. místo
– Zdislavice „B“ – 19. místo
– Zdislavice ženy – 5. místo

20. 8. 2016 – Pohár obce Hulice
– Zdislavice „A“ – 1. místo
– Zdislavice „B“ – 10. místo
– Zdislavice ženy – 1. místo

9. 7. 2016 – BNL (Chářovice)
– Zdislavice „A“ – 2. místo
– Zdislavice „B“ – NP
– Zdislavice ženy – 12. místo
16. 7. 2016 – BNL (Nalžovice)
– Zdislavice „A“ – 29. místo
– Zdislavice „B“ – 32. místo
– Zdislavice ženy – 8. místo
23. 7. 2016 – Pohár obce Miřetice PS 12
bez úprav
– Zdislavice „A“ – NP
– Zdislavice „B“ – 1. místo
– Zdislavice ženy – 1. místo
PS 12
– Zdislavice „A“ – 1. místo
– Zdislavice „B“ – 5. místo
– Zdislavice ženy – 1. místo
30. 7. 2016 – BNL (Malovice)
– Zdislavice „A“ – 21. místo
– Zdislavice „B“ – 12. místo
– Zdislavice ženy – 3. místo
30. 7. 2016 – THL (Krátošice)
– Zdislavice „A“ – 5. místo
6. 8. 2016 – BNL (Načeradec)
– Zdislavice „A“ – 3. místo
– Zdislavice „B“ – 18. místo
– Zdislavice ženy – 9. místo
13. 8. 2016 – THL (Chotěmice)
– Zdislavice ženy – 12. místo
13. 8. 2016 - BNL noční (Jankov)
– Zdislavice „A“ – 1. místo
– Zdislavice „B“ – 15. místo
– Zdislavice ženy – 2. místo



27. 8. 2016 - BNL - Memoriál J. Moudrého
(Zdislavice)
– Zdislavice „A“ – 2. místo
– Zdislavice „B“ – 14. místo
– Zdislavice ženy – 3. místo
27. 8. 2016 - noční soutěž „ZZN Super cup“
(Zdislavice)
– Zdislavice „A“ – 3. místo
– Zdislavice „B“ – 10. místo
– Zdislavice ženy – 1. místo
3. 9. 2016 – THL (Zhoř)
– Zdislavice „A“ – 4. místo
– Zdislavice ženy – NP
10. 9. 2016 - Memoriál (Divišov)
– Zdislavice „B“ – 5. místo
– Zdislavice ženy – 2. místo
24. 9. 2016 - BNL (Všechlapy)
– Zdislavice „A“ – 2. místo
– Zdislavice „B“ – 5. místo
– Zdislavice ženy – 1. místo
24. 9. 2016 – Velká cena OSH Č. Krumlov
- noční (Frymburk)
– Zdislavice „A“ – NP
– Zdislavice „B“ – 26. místo
Zásahy:
8. 7. 2016 – požár slámy Pavlovice
5. 8. 2016 – hledání pohřešované osoby Zdislavice
5. 8. 2016 – požár slámy Mnichovice
28. 9. 2016 – záloha na HZS Vlašim
29. 9. 2016 – požár lesa Javornická hůra
Za SDH Pavel Hůdek, foto BNL 2016 – archiv sboru



CYKLOVÝLET NA LIPNICI
Vážení Zdislaváci, dovolte
mi,
abych
Vás
stručně
informoval o letošním 34.
ročníku cyklovýletu na Lipnici.
Nejprve bych si postěžoval
na slabou účast. Jelo nás
pouze 13 na kole a Vráťa
Kohout v doprovodném voze,
za což jemu a firmě MK Invest
děkuji.
Letos nám cestu trochu
zkomplikovaly uzavírky silnic,
tam i zpět, ale i přesto jsme
cestu zvládli a užili si ji, i když tento rok po dlouhé době došlo ke dvěma úrazům po střetu dvou
našich kamarádů. Přestože to nejsou už žádní mladí kluci, oba mají na krku více jak 6 křížků,
tak si myslím, že bolest přešla a jsou oba fit.
Na závěr také chci poděkovat sboru dobrovolných hasičů, kteří nám, jako již mnoho let,
poskytují svoji klubovnu jako zázemí pro start.
Všechny příznivce cyklistiky zvu na příští 35. ročník a věřím, že nás bude o něco více. Přeji
všem klidný zbytek roku a do toho dalšího hodně zdraví.
Ota Volek, foto J. Rybová

Vlasta Floriánová, Zdislavice 46
Bohuslav Váňa, Zdislavice 39
Eva Zvárová, Zdislavice 42

Životní jubilea ...
srpen, září a říjen 2016 :
Miloslav Kozák, Zdislavice 193
František Kubálek, Zdislavice 56
Marie Přenosilová, Zdislavice 44

60
70
79

Jan Míka, Zdislavice 123
Ing. Karel Vítek, CSc., Zdislavice 27
Stanislav Kakos, Zdislavice 64
Františka Říhová, Zdislavice 25
Václav Florián, Zdislavice 46

55
65
70
77
78

Miloš Bouček, Zdislavice 192
Jana Mikolášková, Zdislavice 169
Jana Filipová, Zdislavice 29
Helena Krejčová, Zdislavice 108

55
60
70
76

76
78
79

Všem srdečně blahopřejeme!

Vítáme nového občánka :
28. 8. 2016

Filip Lonský, Zdislavice 138

Rozloučili jsme se …
16. 9. 2016
26. 10. 2016

Ladislav Hudec, Zdislavice 148
Božena Kotová, Zdislavice 26

(80)
(77)
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