Vážení spoluobčané,
první čtvrtina roku je za námi a my již víme, v jakých dotačních titulech z podaných žádostí o dotace,
jsme byli úspěšní. Rada Středočeského kraje projednala doručené žádosti o dotace ze Středočeských fondů
z roku 2016 a doporučila Zastupitelům Středočeského kraje mj. ke schválení dotaci na náš projekt
„Rekonstrukce a přístavba mateřské školy ve Zdislavicích“. Její výše je však předmětem dalšího jednání,
protože na tuto akci jsme ještě získali dotaci z IROP ve výši cca 10 mil. Kč. Naším úkolem je sehnat
prostředky potřebné na dofinancování celé akce. Po konečném rozhodnutí a získání finančních prostředků na
dofinancování se započne z realizací. Dodavatele stavby již máme. Je jím firma ERMONT spol. s r.o.,
Hlinsko, jejíž nabídka byla ve výběrovém řízení vybrána jako nejvýhodnější. Taktéž máme informaci
o přidělené dotaci na nákup nového hasičského vozidla, který by měl být realizován v letošním roce. Vozidlo
bude částečně financováno z Ministerstva vnitra, GŘ HZS ČR a dotace ze Středočeského kraje. Stále i tak
zůstává spoluúčast našeho městyse poměrně vysoká, jedná se o částku asi tří milionů. Vzhledem k této
skutečnosti jsem požádal o dotaci z Nadace Agrofert, jejíž výsledek nám není dosud znám. Zároveň v měsíci
dubnu začne realizace dalšího projektu „ Zpracování digitálního povodňového plánu, vybudování
varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro městys Zdislavice“. Tato akce je
finančně zajištěna a její výše bude cca 1.400 000,- Kč. Ve druhé čtvrtině letošní roku proběhne realizace
napojení rekreačního objektu Peklo na vodovod a kanalizaci. I tuto akci máme finančně zajištěnou finančním
příspěvkem firmy SAINT PREX REAL ESTATE, a.s. se sídlem Líšnice. Připravili jsme projekt a žádost
o dotaci na půdní vestavbu a rekonstrukci budovy ZŠ čp. 100 - tato žádost byla podána na IROP. Taktéž je
v konečné fázi příprava žádosti o dotaci na projekt „Zdislavice – vodovod, posílení vodních zdrojů a rozšíření
akumulace“. Projekt na akci je hotov.
Zastupitelstvo na svém jednání projednalo ceny za odvoz a uložení komunálního odpadu a rozhodlo
o tom, že zachová stejné ceny pro občany i přesto, že ze strany skládky a technických služeb došlo ke zvýšení
cen, ceny by se oproti původním jinak zvýšily cca o 150 až 200 Kč. Dále se zastupitelé zabývali otázkou
možné demolice staré hasičské zbrojnice, a to vzhledem k tomu, že její technický stav je žalostný a potřebná
rekonstrukce by byla nákladná. Na jejím místě by mohla vzniknout klidová zóna městečka s dětským
koutkem, o který naše maminky v minulosti tolik usilovaly. Pro informaci uvádím, že od 1. 1. 2017 došlo
k mírnému zvýšení ceny vodného a stočného ve Zdislavicích, vodné 22,50 Kč/m3 a stočné 29,00 Kč/m3.
V nejbližších týdnech budou rozesílány složenky na zaplacení domovní daně z finančního úřadu, a proto Vás
opět informuji, že 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 2016 schválilo 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.
I v letošním roce se pokusíme o rekonstrukci dalších křížků na hranicích našeho katastru, některé jsou
již po rekonstrukci a další je třeba uvést do původního stavu. Na některé přístupové cesty jsme dali křížky
nové i přesto, že tam v minulosti nebyly. V souvislosti s opravou křížků vyvstala myšlenka provést
prostřednictvím Mysliveckého spolku Zdislavice a dalších zainteresovaných, rekonstrukci studánky
„Prdlavka“ a vytvořit v tomto místě poutní a vzpomínkové místo, které by po dohodě s P. Mgr. Primusem
bylo zasvěceno sv. Hubertovi. Bude prověřena možnost získání dotace na realizaci tohoto záměru.
V současné době jsou přistavovány kontejnery na bioodpad a směsný komunální odpad. V této
souvislosti žádám občany, aby odpad řádně
třídili, tak jak je na kontejnerech uvedeno.
Městys Zdislavice , MO ČSSD Zdislavice
Tato služba je pro občany bezplatná
zvou sportovce všech věkových kategorií
a hrazená z finančních prostředků městyse
v sobotu 3. června 2017 od 13.30 hodin
bez spoluúčasti občanů. Taktéž probíhá jarní
úklid našeho městyse zametacím strojem.
(Kancelář závodu bude otevřena jednu hodinu před
Počátkem měsíce dubna by měla
zahájením závodu.)
započít ve městě Vlašim rekonstrukce
na XII. ročník crossového závodu
mostku u hřbitova. Tato rekonstrukce se nás
dotkne zvýšeným dopravním zatížení,
„Běh pro radost“
upozorňuji proto občany na tento fakt
v areálu „PEKLO“ ve Zdislavicích.
a dodržování BESIP.
V dohledné době budeme slavit
Pro vítěze jsou připraveny poháry, medaile a diplomy
Velikonoční svátky a já Vám prostřednictvím
podepsané Kateřinou Neumannovou. Pro všechny
našeho zpravodaje přeji jejich klidné prožití,
účastníky malé pohoštění.
bohatou pomlázku a pohodu.
(Startovné se neplatí)
Bc. Pavel Bouček, starosta




Změny při přijímacím řízení
S novelou zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, přišly významné změny, které se
týkají zápisu do první třídy i přijímacího řízení v MŠ.
Termíny zápisů byly posunuty na jarní měsíce; 1. třída na duben, MŠ na květen. Ve
Zdislavicích konkrétně na 5. 4. 2017 do první třídy, v mateřské škole bude zápis 3. 5. 2017.
Nově budou přednostně přijímány děti z obcí, které podepsaly spádovost do Zdislavic, teprve
potom budou přijímány ostatní děti.
U zápisu do první třídy budou rodiče informováni o některých skutečnostech přímo při
zápisu a nově v případě přijetí již nedostanou rozhodnutí o přijetí podle správního řádu. Stále
platí, že přijaté děti budou pod kódy uvedeny na www stránkách školy. Tyto kódy rodiče obdrží
v den zápisu.
U přijímacího řízení do MŠ rodiče také nedostanou rozhodnutí o přijetí. To obdrží pouze
zákonný zástupce dítěte v případě nepřijetí. I zde bude seznam přijatých dětí zveřejněn na www
stránkách školy a rovněž pod kódy, které rodiče dostanou od učitelek MŠ.
Upozorňuji rodiče dětí, které jsou pětileté a ve školním roce 2017/2018 půjdou k zápisu
do 1. třídy, že pro jejich děti je poslední rok předškolního vzdělávání povinný! Tyto děti
mají přednost při přijímání.
Mateřská škola může doplnit počet dětí
V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním,
i o dvouleté děti. Ty ale musí splňovat
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
a s vyhláškou 14/2005 Sb. o mateřských školách, ve znění
podmínku
základní
soběstačnosti.
pozdějších předpisů
I v mateřské škole mají přednost při přijímání
Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2017/2018
děti ze spádových obcí.
Základní školy a mateřské školy Zdislavice, p. o.
V případě, že rodiče potřebují jakékoliv
informace k zápisu, budu ráda, když přijdou
3. 5. 2017 8.00 - 11.30 a 12.30 – 16.00 hodin
do školy a zeptají se. Ráda jim vše vysvětlím.
Dokumenty potřebné k zápisu
Mgr. Irena Králová, ředitelka školy
1) Občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte
a žádost o přijetí
2) Potvrzení o očkování dle § 50 zákona č 258/2000 Sb. od
obvodního pediatra
3) Cizinci, kteří nejsou občany státu EU mají přístup
k předškolnímu vzdělávání za předpokladu, že na našem
území vlastní oprávnění k pobytu delší než 90 dnů a předloží
povolení k dlouhodobému pobytu – rezidentskou kartu.

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním a vyšším odborném a jiném
vzdělávání, §36 odst. 3, 4, ve znění pozdějších předpisů

Kritéria pro přijímání :
1. Přednostně budou přijímány děti ze Zdislavic a spádových
obcí, které dosáhly věku pěti let nejpozději 31. srpna 2017
a jsou v posledním roce před zahájením pov. školní docházky
- v souladu s ustanovením § 34 odst. 1 školského zákona
2. Přednostně budou přijímány děti ze Zdislavic a spádových
obcí, které dosáhly věku čtyř let nejpozději 31. srpna 2017
3. Budou přijímány děti ze Zdislavic a spádových obcí, které
dosáhly věku tří let nejpozději 31. srpna 2017
4. V případě, že nedojde k naplnění kapacity MŠ může
ředitelka rozhodnout o přijetí dítěte ze Zdislavic a spádových
obcí, které dosáhne tří let věku k předškolnímu vzdělávání
i v průběhu školního roku 2017/2018.
5. Individuální situace dítěte – sourozenec v MŠ, sociální
potřebnost dítěte.
6. Ostatní děti starší tří let do naplnění kapacity mateřské
školy

Kapacita mateřské školy (36 dětí) nesmí být překročena,
je závazně stanovena ve školském rejstříku.

Těšíme se na vás


5. 4. 2017 OD 12.00 - 17.00 HODIN
Zápis povede paní učitelka
Mgr. Dagmar Vodolánová.
K zápisu se dostaví všechny děti narozené od
1. 9. 2010 do 31. 8. 2011, popřípadě děti starší,
které měly odklad povinné školní docházky.
Přihlášky lze stáhnout na www.zdislavice.cz
S sebou vezměte rodný list dítěte, vyplněnou
přihlášku a občanský průkaz.
V případě nemoci dítěte lze po telefonické
domluvě (317851327) odložit zápis dítěte do
školy na jiný termín.

Těšíme se na Vás


Dětský maškarní karneval
Maškarní karneval pro děti ve Zdislavicích má již
svou tradici. Již přes dvacet let místní ženy organizují
tuto akci a získává si oblibu mezi místními, ale
i přespolními dětmi.
Letošní ročník se konal v sobotu 18. února 2017.
Sál KD VOD Zdislavice se zaplnil asi stovkou dětí
v maskách v doprovodu dospělých. Zábava byla po
celý karneval v plném proudu – děti soutěžily,
tancovaly a zapojit se museli i rodiče, kteří soutěžili
o nejlepší tanečníky a tři z nich byli odměněni.
Děkujeme všem sponzorům, za jejichž přispění
byla tombola letos skutečně bohatá.

Všichni
jsme se úžasně
bavili a vždy nás
potěší hojná účast.
Nezbývá tedy, než
poděkovat
Vám
všem a přát si, aby
i další ročníky byly
stejně úspěšné.
za organizátorky
Dana Volfová, foto
Štěpánka Šandová

ROZPIS ZÁPASŮ TJ SOKOL ZDISLAVICE
ROZPIS ZDISLAVICE - A

ROZPIS ZDISLAVICE - B

Ne 2. 4. 16:30 Zdislavice A - Chotýšany A
So 8. 4. 16:30 Pravonín A - Zdislavice A
Ne 16. 4. 17:00 Zdislavice A - Olbramovice A
So 22. 4. 17:00 Kamberk - Zdislavice A
Ne 30. 4. 15:00 Struhařov A - Zdislavice A
Ne 7. 5. 17:00 Zdislavice A - Dolní Kralovice A
So 13. 5. 17:00 Trh. Štěpánov A - Zdislavice A
Ne 21. 5. 17:00 Zdislavice A – Vrch. Janovice
So 27. 5. 17:00 Soběhrdy A - Zdislavice A
Ne 4. 6. 17:00 Zdislavice A - Přestavlky A
So 10. 6. 17:00 Popovice A - Zdislavice A
Ne 18. 6. 17:00 Zdislavice A - Chocerady

So 1. 4. 16:30 Zdislavice B - Libouň
Ne 9. 4. 16:30 Pravonín B - Zdislavice B
So 15. 4. 17:00 Zdislavice B - Křivsoudov B
Ne 30. 4. 17:00 Čechtice B - Zdislavice B
So 6. 5. 17:00 Zdislavice B – Radošovice
Ne 14. 5. 16:00 Trh. Štěpánov C - Zdislavice B
So 20. 5. 17:00 Zdislavice B - Keblov
So 27. 5. 17:00 Miřetice B - Zdislavice B
So 3. 6. 17:00 Zdislavice B - Hulice
Ne 11. 6. 15:00 Vracovice - Zdislavice B
So 17. 6. 17:00 Zdislavice B - Kladruby





Vybráno z obecní kroniky
rok 1973
Oslava k 25. výročí Velkého února se konala 20. února v sokolovně. Kulturní vložku přednesli
žáci školy a následoval slavnostní projev. Bylo přítomno 84 občanů, z toho 27 mládeže.
Oslava k Mezinárodnímu dni žen probíhala 4. března od 14 hod. v sále místního kina. Po přivítání
žen následovala kulturní vložka, kterou zajistila škola. Po slavnostním projevu byl promítnut film. Oslavy
se zúčastnilo kolem 30 žen.
Týden před 1. májem byl udělán úklid po obci, který provedli žáci školy. K oslavě 1. máje byly
vyzdobeny veřejné domy. Na náměstí byly umístěny transparenty a kolem hlavní silnice postaveny
májky. V předvečer 1. máje byly opět páleny čarodějnice a postavena máj. Oslava 1. máje pro naše
občany byla ve Vlašimi. JZD vyzdobilo 1 alegorický vůz. Oslava 28. výročí osvobození proběhla
8. května ve 12 hod. položením věnce u pomníku padlých. Slavnostní projev přednesl ředitel školy Stara.
O činnosti pionýrské skupiny a práce školy byl natočen televizní program, který byl vysílán
18. května 1973 v pořadu Vlaštovka.
1. července 1973 ve 13.30 hod. byla za přítomnosti okresních a místních zástupců slavnostně
otevřena vodní nádrž v Bolinsku, která má sloužit jako zásobárna vody v případě požáru. Na hřišti
v Bolinsku byla zhotovena a vyzdobena tribuna, postaveny byly stánky, kde se prodávaly párky
a občerstvení. K celkovému dovršení slavnostního rázu vyhrávala dechová hudba. Po přivítání všech
přítomných předsedou MNV s. Václavem Krásou byla kulturní vložka a po ní zástupce okresního výboru
zhodnotil záslužnou práci, kterou naši občané vykonali. Velikost nádrže měří zhruba 40 x 60m. Její strany
jsou obloženy panely. Potok je veden mimo nádrž. V zadní levé straně je zhotoven přepad odkud je
možno pomocí uzávěru napouštět koupaliště. U hřiště je výpusť. Dno zčásti pokryto panely a zbytek
poházen drtí. Okolí nádrže je zplanýrované a posypané pískem. Přes léto byl velký zájem o koupání.
K 56. výročí VŘSR byl 6. listopadu uspořádán školou lampionový průvod, kterého se zúčastnili
školní i předškolní děti. Do kroku jim hrála dechová hudba OB Zdislavice. Proslov u pomníku padlých
přednesl ředitel školy s. Stara. Večer v sokolovně byla veřejná schůze, kterou pořádal místní národní
výbor. Kulturní vložku přednesli žáci naší školy. Přítomno bylo kolem 60 občanů.
Na požádání s. M. Jirkové, předsedkyně ČSŽ, o zproštění funkce byla navržená 6. června 1973
a jednomyslně zvolená do této funkce s. Marie Beránková. Zároveň byla předána funkce jednatele s. ing.
Janě Brychtové. Jako prvořadou úlohou bylo starat se o růže v parčících, kde letošního roku se vysadilo
na 200 nových růží. Též byla obnovena květinová výsadba kolem pomníku padlých. Pro urychlené
dobudování vodní nádrže v Bolinsku byla odpracována brigáda a pod vedením MNV se ženy zúčastnily
oslav otevření, kde prodávaly občerstvení. Tím zajišťovaly zdárný průběh oslav.
31. 10. byly provedeny volby do ČSŽ a zvoleny:
Předsedkyně - Gregorová Dagmar, místopředsedkyně - Vernerová Vlasta, jednatelka - Daňková Tereza
pokladnice - Šandová Blažena, kult. ref. a kronikářka - Dvořáková Jana
„Chtěly bychom pracovat pro blaho naší obce, pro zkrášlení životního prostředí, pro šťastný a klidný
život našich dětí – budoucnosti našeho národa“. Toto je vytčené heslo zapsané v kronice ČSŽ, podle
kterého chtějí pracovat.
S místním národním výborem byly zakoupeny dárky pro starší občany 70 let.
Letos byla dokončená výstavba vodní nádrže. Během roku pokračovala výstavba fotbalového
hřiště. Dále byla provedená demolice objektu č. 1, Tichů dům, pro výstavbu mateřské školky.
I v letošním roce byla práce v JZD úspěšná. Docílilo se vysokých hektarových výnosů a všechny
práce byly v nejkratším čase zvládnuty. V živočišné výrobě se docílila dojivost na 1 dojnici za rok 2658 l,
to je 7,28 1 na den.
Velmi dobrá byla spolupráce s STS Kostelík i STS Olbramovice. Dále v kooperaci s JZD Pravonín
byl zakoupen 1 traktor Kirovec 700 s příslušenstvím. JZD Zdislavice v rámci kooperace provádělo
sklizeň obilí v JZD Velim na okrese Kolín, kde posekalo 173 ha obilí. Patronátní závod Technometra
Praha i v letošním roce zajišťoval práci ženám v zimních měsících.
Hektarové výnosy: pšenice 37,1 q
oves
35,1 q
žito
37,2 q
ječmen 39,1 q
brambory 206 q
-dv



Výsledky Tříkrálové sbírky 2017 Vlašim a okolní obce.
Bílkovice
Bolina
Bolinka, Obora
Ctiboř
Dálkovice
Daměnice
Domašín
Dub
Dubějovice
Chlum
Javorník
Jinošov
Kladruby
Kondrac
Libež
Malovidy
Miřetice
Načeradec

5 055
5 558
6 250
5 490
1 600
4 751
18 697
1 900
11 880
7 826
11 954
2 159
13 021
13 658
4 940
5 010
7 263
12 529

Nemíž
Nespery
Pavlovice
Pravětice
Pravonín
Radošovice
Rataje
Římovice
Tehov
Tisek
Trhový Štěpánov
Velíš
Vlašim
Vracovice
Zdislavice
Znosim, Polánka

3 100
7 581
5 795
1 607
13 451
16 764
5 765
8 960
5 113
4 810
11 491
14 531
175 944
16 372
14 903
2 801

Celkem

448 529

Z celého srdce děkujeme dárcům i dobrovolníkům za tuto velikou podporu charitních projektů.

Životní jubilea ...

OZNÁMENÍ
TS Vlašim s.r.o. oznamují svozový den na
nebezpečné odpady a zpětný odběr
elektrozařízení (níže specifikovány) pro
občany městyse ZDISLAVICE:
Datum přistavení vozidel:

8. dubna 2017 (sobota)
Místo přistavení vozidel:

„Na městečku“
Čas: 11,00 - 12,00 hodin
Příklady odebíraného odpadu:
- vyřazené lednice, mraznice, elektronický odpad
(televizory, rádia, vysavače atd.)
- motorové, převodové a hydraulické oleje
- brzdovou kapalinu, použitý fridex
- olověné akumulátory pouze z osobních vozidel
- suché galvanické monočlánky, zářivky
- fotochemikálie - vývojka + ustalovač
- absorpční činidla (piliny znečištěné, apex atd.),
- znečištěná čistící tkanina, olej. filtry z os. vozidel
- zbytky barev, lepidel a pryskyřice v plechovkách
- obaly obsahující nebezpečné látky
plastové

leden, únor a březen 2017 :
Ing. Pavla Houdková, Zdislavice 171
Ing. Jana Mikulecká, Zdislavice 165
Vlasta Šrettrová, Zdislavice 116
Marie Kořínková, Zdislavice 149
Věra Trávníčková, Zdislavice 33

55
65
70
76
81

Dana Volfová, Zdislavice 104
Ludmila Žáková, Zdislavice 171
Marie Smejkalová, Zdislavice 19
Blanka Míková, Zdislavice 123
Libuše Boučková, Zdislavice 65
Světluška Veselá, Zdislavice 3
Hedvika Wysocká, Zdislavice 51

50
55
70
76
79
83
87

Vladimír Houdek, Zdislavice 159
Pavel Jirka, Zdislavice 154
Jaroslava Kotová, Zdislavice 89
Lubomír Vitera, Zdislavice 152
Hana Richtrová, Zdislavice 118

55
65
70
78
80

Všem srdečně blahopřejeme!

obaly od olejů, ředidel, barev,

Rozloučili jsme se …

kyselin atd.)

- chemická rozpouštědla všeho
druhu (ředidla atd.)

16. 1. 2017

Marie Srbová, Zdislavice 126

- pesticidy (kapaliny a prášky

užívané v zemědělství)

(67)

Zdislavický zpravodaj
vydávázásady,
Městysdetergenty
Zdislavice. Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR v Praze,
- kyseliny,
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.



