Projekt „Obnovujeme hřiště ve Zdislavicích“ byl zahájen začátkem roku 2013 rozhodnutím Zastupitelstva
městyse Zdislavice. Byla zpracována projektová dokumentace a vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby
a zároveň podána žádost o dotaci – viz. příspěvek pana starosty.
Hlavním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena (60%), dále pak doba realizace (20%) a délka
bezplatné údržby (20%). Z výběrového řízení vzešla vítězně firma PSK-ASM s.r.o., která splnila všechny
požadavky zadavatele.
Stavba byla zahájena skrývkou povrchu na horním i spodním hřišti, pokračovala vybudováním odvodnění
a pokládkou jednotlivých vrstev před konečnou pokládkou umělé trávy, která je prosypána křemičitým pískem.
Rekonstrukcí prošlo oplocení kolem celého areálu. Součástí projektu bylo rovněž doskočiště a odpočívadlo pro
hráče - za technickou pomoc dík patří panu F. Boučkovi a panu V. Filipovi.
Dnes, kdy čtete tento zpravodaj, je hřiště plně funkční. Vrchní hřiště je připraveno hostit hráče volejbalu,
nohejbalu a tenisu a na spodním se nechá hrát badminton.
Antonín Žák, místostarosta

Vážení spoluobčané,
v minulém čísle jsem zmiňoval zdárné ukončení obnovy naší velmi významné kulturní
památky jakou je kostnice a návštěvu J. E. kardinála Dominika Duky, dále jsem informoval
o dokončení výstavby spolkového domu, který jsme slavnostně otevřeli pro širokou veřejnost
31. 8. 2013. Po tomto slavnostním otevření následoval dětský den, který uspořádal sbor
dobrovolných hasičů a naše ženy. V letních měsících jsme dokončili zateplení budovy Úřadu
městyse Zdislavice, která byla spojena s výměnou zdroje topení. Akci dodavatelské firmy
dokončily ve stanoveném termínu a v požadované kvalitě. V současné době je tato akce
zkolaudována. Souběžně s těmito akcemi byla prováděna rekonstrukce sochy sv. Jana
Nepomuckého, která se nachází na městečku. Na tuto akci jsme měli přislíbenou dotaci cca
40%, po úspěšném jednání s Ministerstvem kultury se nám podařilo získat dotaci ve výši cca
74% z celkových nákladů, které činí cca 82 tisíc Kč. Taktéž jsem informoval o tom, že se nám
podařilo vybrat dodavatele na akci „Obnova Víceúčelového hřiště ve Zdislavicích“. Jako
dodavatel této akce byla soutěží vybrána firma ze zlínska, která uvedenou akci zrealizovala.
Víceúčelové hřiště je dokončené a dílo je předáno. Na tuto akci jsme měli taktéž požádáno
o dotaci ve výši 350 tisíc Kč, ale byli jsme náhradníky a na poslední chvíli se nám podařilo tuto
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj získat. Celkové náklady na znovuobnovení tohoto
víceúčelového hříště budou cca 1 250 000,- Kč. V současné době probíhá zateplení budovy
základní školy č.p. 45 (staré radnice), dochází k výměně oken a zateplení pláště budovy
a v příštím roce bude provedena výměna zdroje topení. Společně s „radnicí“ budou práce ve
stejném rozsahu provedeny i na mateřské školce. Na školce bude v souvislosti se zateplením
vybudována i nová sedlová střecha. U budovy školky by mělo ještě v letošním roce dojít
k výměně oken. Obě akce by měly být dokončeny do července 2014. To je stručný výčet
zrealizovaných akcí od června letošního roku. Teď na podzim nás ještě čeká výsadba ovocných
stromů podél silnice na „Peklo“ a podání žádosti o dotaci na zateplení, výměnu zdroje topení
a výměnu oken na budově základní školy č.p. 100 (hlavní budovy). V této souvislosti se
připravuje projektová dokumentace a stavební povolení na propojení budovy č.p. 45 a budovy
ZŠ č.p. 100, kde v propojení vznikne prostor technické místnosti, ve které budou umístěna
tepelná čerpadla a zároveň bezbariérový průchod budov.
Vzhledem k tomu, že Středočeský kraj vypsal několik dotačních titulů, budeme se snažit
podat žádost na některý z nich a doufat, že budeme úspěšní. Na akce jsme připraveni, včetně
stavebních povolení. Jednalo by se o přístavbu hasičské zbrojnice nebo rekonstrukci
výtlačného řadu vodovodu.
V neposlední řadě bych touto cestou chtěl poděkovat panu Ladislavu Hudcovi za letitou
práci v obecních lesích. V letošním roce naší spolupráci ukončil a užívá si zaslouženého
odpočinku. Novým odborným lesním hospodářem je pan Mgr. Jiří Smítka (tel. číslo
724 524 206), na kterého se můžete obracet s dotazy ohledně prodeje palivového dřeva a pod..
Vážení spoluobčané, na závěr mého příspěvku Vám přeji příjemné prožití podzimu.
Bc. Pavel Bouček, starosta
Fotografie z průběhu stavby Víceúčelového hřiště (foto: A. Žák).
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Slavnostní otevření spolkového domu
V sobotu 31. srpna 2013 byl slavnostně
otevřen Spolkový dům, který byl realizován za
finanční podpory Středočeského kraje.
Ve 13.00 hodin za krásného, slunečného
odpoledne přivítal pan starosta Bc. Pavel Bouček
přítomné občany a zástupce dodavatelské firmy
REMEX, a.s., Praha pana Jelínka. V krátkosti
přiblížil historii zrekonstruovaného domu a průběh
výstavby. Po slavnostním úvodu starosta přestřihl
pásku a do domu se tlačili první návštěvníci.
V přízemí se nachází společenská místnost vybavená
zařízeným kuchyňským koutem. Na stolech bylo
připraveno pro návštěvníky malé občerstvení
a u kávičky zde mohli posedět. V prvním patře
vznikly dva pokoje s vlastním sociálním zařízením.
V každém pokoji jsou dvě lůžka.
Slavnostní odpoledne pokračovalo Dětským
dnem, který pořádali místní dobrovolní hasiči. Děti
za doprovodu hudby soutěžily a ostatní se mohli
občerstvit grilovaným masem a lahodným pivečkem.
A k čemu všemu takový dům slouží? Vybudováním
Spolkového domu vzniklo velice kvalitní zázemí pro
využití široké veřejnosti i skupin mládeže. Taktéž došlo ke zkvalitnění jedné části základní občanské
vybavenosti, prostoru pro volnočasové aktivity občanů a v neposlední řadě k vytvoření zázemí pro
spolkovou činnost, která v našem městysi působí. Pořádají se zde i jednorázové soukromé akce
pro cca 25 lidí. Zastupitelé městyse na svém zasedání schválili ceník za pronájem Spolkového domu :
společenská místnost v přízemí :
• 600,- Kč vč. DPH za jednorázový pronájem (jedna akce) + úklid prostor provede
nájemce po akci sám
• místní spolky mají pronájem zdarma + úklid prostor provede spolek po akci sám
ubytování - 1 pokoj (2 lůžka) :
• 250,- Kč vč. DPH za 1 noc/lůžko
A několik čísel na závěr - celkové skutečné náklady akce činily 3 061 281,- Kč, z toho dotace ze
Středočeského kraje 2 871 580,00 Kč (717 895,00 Kč bude proplaceno po závěrečném vyhodnocení akce
krajem) a zbytek prostředky městyse.
Dana Volfová, (foto: B. Švejda)
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Nový školní rok
Letošní školní rok začínáme s 85 žáky ve
škole a 36 dětmi v mateřince. Jsem moc ráda, že
se podařilo realizovat otevření druhé třídy v MŠ
i přes některé problémy. Důležité je, že jsme
navýšili kapacitu MŠ a umožnili většímu počtu
rodin umístit do školky své děti. Bohužel jsme již
na maximu, další navýšení by se mohlo
uskutečnit jen s přístavbou.
V tomto školním roce nás ve školce čeká
výměna oken, zateplení a rekonstrukce střechy.
Přinese to s sebou některé problémy. Domnívám
se však, že vše společně zvládneme s vědomím,
že to za ty komplikace stojí.
Škola nastartovala nový školní rok
s upraveným školním vzdělávacím programem. Vzhledem k tomu, že máme zkušený a kvalitní
pedagogický sbor, nepřináší to pro nás žádné úskalí. Jen budeme prostě učit něco navíc.
S novým školním rokem se rovněž „rozjelo“ zateplování a výměna oken v budově radnice.
I zde to znamená jisté komplikace. Stávající stav byl velmi tristní, takže se všichni těšíme na „novou“
budovu. Samozřejmě doufáme, že dostaneme dotaci i na hlavní budovu a budeme v novém
kompletně.
Já moc děkuji zřizovateli a všem zastupitelům, že pro tyto akce zvedli ruce a my díky tomu
budeme mít téměř novou školu.
Aby nezůstalo jen u budov, připravujeme některé novinky i do výuky. Budou znamenat
modernizaci a zjednodušení v přístupu rodičů k informacím o svých dětech. Podrobnosti si ale
nechám na jindy. V současné době
zjišťujeme, co nabízí SW trh a hlavně co pro
školu i pro rodiče bude přijatelné.
Škola se v letošním roce zapojila do
nového projektu „Myslíme eko-logicky“.
V rámci tohoto projektu shromažďujeme ve
škole prázdné tonerové kazety a cartridge
z tiskáren. Do projektu jsme se zapojili
hlavně proto, že každý z nás má občas
prázdnou kazetu a je obtížné se jí zbavit.
Máte nyní možnost ji přinést do školy (stačí ji
položit k zadním dveřím) a my se postaráme
o vše ostatní. Navíc škola sběrem těchto
kazet získává body, za které si může vybrat některý z docela hodnotných dárků.
Pokračujeme i ve stávajících projektech „Ovoce do škol“ a „Škola plná zdraví“. Úspěšně jsme
ukončili projekt „EU peníze do škol“ a čekáme na schválení závěrečné monitorovací zprávy.
Mgr. Irena Králová, ředitelka školy

DĚTSKÁ VÁNOČNÍ HRA
MAMINKY SRDEČNĚ ZVOU VŠECHNY MILOVNÍKY VÁNOC KE SHLÉDNUTÍ
VÁNOČNÍ HRY:

„V BETLÉMĚ UŽ ZASE NENÍ MÍSTO“
volné pokračování loňské hry „V Betlémě není místo“
KDE? MÍSTNÍ KOSTEL SV. PETRA A PAVLA ZDISLAVICE
KDY? STŘEDA 25. 12. 2013 v 16.00 hod.
S SEBOU:
POKUD NOSÍTE BRÝLE, PAK BRÝLE S SEBOU,

POKUD JE VÁM ZIMA, PAK SI VEZMĚTE DEKU
A JINAK ÚSMĚV A DOBROU NÁLADU.
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Podblanický hudební podzim 2013
Již dvacátýdevátý ročník tohoto jednoho z největších
hudebních festivalů vážné hudby v České republice byl zahájen
v pátek 13. září v Benešově. Pokračoval koncertem v kostele sv.
Klimenta ve Lštění ( 15. září 2013 ).
Třetí zastavení bylo 20. září v kostele sv. Petra a Pavla ve
Zdislavicích a bude pokračovat v dalších sedmnácti městech
a obcích benešovského okresu. Svoji pouť ukončí festival
29. listopadu 2013 závěrečným koncertem v Neveklově.
Podle dosavadních ohlasů byl koncert ve Zdislavicích
jeden z nejlepších ve zdislavické historii pořádání tohoto
festivalu. Nemalou měrou k tomuto úspěchu přispělo spojení
kostelních varhan, houslí, flétny a v neposlední řadě soprán paní
Miloslavy
Vítkové. Na housle hrála Ada Slivanská, na flétnu
Václav Slivanský a vše
podtrhl svým výkonem
varhanní mistr pan Otomar Kvěch.
Slovem mezi jednotlivými skladbami provázel
pan Jan Čenský, o jehož profesionalitě netřeba
pochybovat.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se na
této akci podíleli, zvláště pak panu P. Timkovi za
„zapůjčení„ kostela sv. Petra a Pavla a paní Marii
Kozákové za výborné pohoštění pro naše hosty.
Antonín Žák, místostarosta, (foto: D. Volfová)

Vybráno z obecní kroniky
rok 1962
Maškara - den po masopustní středě přijela do naší obce skupina čechtických občanů, oblečena do
maškarních obleků, aby v naší obci předvedli masopustní staré zvyky. Maškary a ozdobený povoz, tažený
koňmi, doprovázela muzika. Občané je obdarovávali. Večer byla v hostinci u Tichů taneční zábava.
Mezinárodní den žen - oslavy k svátku MDŽ se konaly 11. března v tělocvičně TJ Sokol
Zdislavice. Pořadatelem slavnosti byl výbor žen. Kulturní vložku předvedli žáci naší školy. Každá žena
dostala lístek s blahopřáním a květinu. Pořad se ženám líbil. Zúčastnilo se 76 žen.
1. Máj - tradičně i letos byla postavena u Malé lipky ve Zdislavicích vatra, kde se pálily
čarodějnice. Účast našich malých dětí s rodiči byla veliká. Mládež stavěla na městečku máj. Všichni naši
občané odjížděli slavit 1. Máj do Vlašimi.
Estráda - pod vedením p. učitele Stanislava Příhody uspořádala 8. třída 19. prosince v sokolovně
estrádu. Zpěv, recitace, čtení a sehrané výstupy byly náplní této estrády. Večer se vydařil. Všem
účastníkům se líbil.
TJ Sokol Zdislavice - činnost Sokola v letošním roce byla velmi dobrá. Přes zimu cvičili muži,
ženy, dorostenci, dorostenky i žáci. Mimo cvičení byl kladen důraz na sport. Muži sehráli dvě utkání
v ledním hokeji s Vlašimí a Dolními Kralovicemi. Muži se zúčastnili okresního přeboru v odbíjené. Dále
se muži zúčastnili okresní soutěže ve stolním tenise. Velmi dobře si vedli žáci v lehké atletice. Další
velmi dobrý úspěch dosáhli žáci v turistice, kde získali 97 odznaků. Okresní soutěže v šachu se zúčastnilo
družstvo dívek, které se umístilo na druhém místě.
Brigáda - pro rychlé zvládnutí žňových prací, žáci naší školy odpracovali na brigádách u JZD
312 hodin.
Jindřiška Rybová, kronikářka
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Hasiči informují
Soutěže v požárním sportu
V letošním roce náš městys a sbor reprezentovala tři družstva mužů. Především družstvo „A“, které svoji
kariéru začalo právě letos se zhostilo dvaceti závodů v rámci ČR, šlo především o soutěže v požárním útoku.
Stranou neponechávám ale ani družstvo „B“ a veterány, kteří objeli různá výročí a pohárové soutěže v okolí.
5. 7.

Pohárová soutěž v Čechticích, soutěž probíhala na 2 B, družstvo A na této soutěží zvítězilo.

6. 7. BNL (Benešovská hasičská liga) Daměnice - jediná soutěž BNL, která se běžela na 2B, startovalo 28
družstev mužů, soutěž se nám vůbec nevydařila s časem 26,50 vt. jsme se umístili na 19. místě.
muži: 1. Chářovice 14,99 vt.
ženy: 1. Daměnice 18,33 vt.
2. Dalovy
15,49 vt.
2. Jankov
20,48 vt.
3. Daměnice 15,78 vt.
3. Martinice
20,70 vt.
13. 7. BNL Chářovice
muži: 1. Chářovice
2. Radětice
3. Zdislavice

17,90 vt.
17,67 vt.
18,07 vt.

ženy: 1. Všechlapy
2. Maritnice
3. Daměnice

19,08 vt.
19,39 vt.
19,48 vt.

100 let založení SDH Kuňovice se zúčastnilo družstvo B a veteráni, za účasti 20 družstev se veteráni umístili
s časem 23,31 vt. na 4. místě a B s časem 23,97 vt. na 6. místě.
Při těchto oslavách byla naším sborem předána pamětní plaketa kuňovským hasičům a předvedena naše technika.
20. 7. Strmilov THL (Táborská hasičská liga)
Při špatném zapojení rozdělovače se nám pokus nevydařil a propadli jsme se až do druhé poloviny
startovního pole.
2. 8.

Noční soutěž v sousedním Chlumu. Startovalo zde 23 družstev mužů a 7 družstev žen.
A
19,16 vt.
3. místo
veteráni
23,99 vt.
7. místo
B
24,38 vt.
8. místo

3. 8. BNL Malovice - Pro zranění našeho závodníka na rozdělovači jsme si museli zapůjčit do družstva „A“ kolegu
ze soutěžního družstva ze Sedmpán. „A“ s časem 20,44 vt. obsadilo 10. místo, „B“ s časem 23,15 vt. 14. místo.
muži: 1. Chářovice 17,05 vt.
ženy: 1. Daměnice 18,57 vt.
2. Radětice
17,65 vt.
2. Dalovy
19,84 vt.
3. Bukovany 18,69 vt.
3. Tomice
19,81 vt.
10. 8. BNL Načeradec
muži: 1. Chářovice
2. Žďár
3. Jankov
4. Zdislavice

16,96 vt.
17,03 vt.
17,32 vt.
18,46 vt.

ženy: 1. Jankov
18,13 vt.
2. Daměnice B 18,55 vt.
3. Daměnice A 19,29 vt.

Pohárové soutěže při oslavách 90 let založení SDH Kladruby se zúčastnilo družstvo B a vetráni, kteří se umístili na
druhém místě s časem 23,25 vt., a „B“ na místě pátém s časem 26,27 vt..
24. 8. BNL Zdislavice - Memoriál br. Josefa Moudrého, kterého se zústanilo 26 družstev mužů a 12 družstev žen.
Áčko předvedlo na domácí trati svůj nejlepší útok v letošním roce a s časem 17,40 vt. zvítězilo. Družstvo B obsadilo
s časem 21,74 vt. 12. místo a pro
veterány za přešlap na čáře nástřiku
znamenal neplatný pokus.
muži:
2. Radětice 17,73 vt.
3. Daměnice 18,05 vt.
ženy:
1. Daměnice A 17,48 vt.
2. Daměnice B 18,56 vt.
3. Louňovice 20,53 vt.
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Touto cestou bych chtěl poděkovat
všem sponzorům, kteří zajistili ceny pro
všechna soutěžní družstva. Jsou to
Městys Zdislavice, VOD Zdislavice,
ZZN Pelhřimov, a.s., MK Invest
Zdislavice, v.o.s., Universal A+R
Zdislavice, Kadatec s.r.o., Velteko CZ
s.r.o., Auto Fučík, Motoron s.r.o.,
Luděk Jankovský, Chmelná, Sellier
Bellot a.s., Jafholz, Autoservis
Sedláček, Benešovský pivovar, Rabbit, a.s. Trhový Štěpánov, Josef Lebeda - Husqvarna Vlašim, Autodoprava Karel
Matuška.
31. 8. Za pomoci místních žen jsme uspořádali dětský den a ukončení prázdnin. Pro děti byly připraveny různé hry,
předvedena technika našeho sboru a kdo se nebál, tak se mohl svést na požární plošině až do výšky 27 m.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří tuto akci zajistili.
31. 8. Družstvo „A“ se zúčastnilo Extraligy ČR v požárním útoku v lavičkách, ale nebylo nám přáno - za 2x ulítlý start
jsme získali N.
7. 9.
BNL Bystřice - Na soutěž jsme odjížděli s tím, že máme prozatím v celkovém hodnocení již provedených
soutěží krásné 3. místo. Jelikož za ta léta vím, že na této soutěži, která je předposlední v dané sezóně, jak se říká
„láme chleba“. Dvěma velmi dobrým týmů z Chářovic a Radětic se útoky nepovedly a my jsme se probojovali na
druhé místo v celkovém pořádí.
muži: 1. Jankov
16,80 vt.
ženy: 1. Všechlapy 18,59 vt.
2. Zdislavice 18,10 vt.
2. Jankov
18,66 vt.
3. Dalovy
18,46 vt.
3. Načeradec 19,16 vt.
7. 9. Soutěž při Dni záchranářů v Trhovém Štěpánově, veteráni s časem 20,70 vt. obsadili 5. místo, družstvo B
10. místo s časem 29,79 vt..
14. 9. jsme se rozjeli do Onšova vyzkoušet si, jak se běhá na pelhřimovské hasičské lize, tento závod se běžel na
2 B a s časem 15,30 vt. jsme obsadili krásné 1. místo.
Táborské hasičské ligy jsme se již zúčastnili 3x, ale moc se nám tam nedařilo, tak jsme si řekli taková třešinka na
dortu z Jižních Čech by byla dobrá. Za nepříznivého počasí a deště jsme 21. 9. navštívili Zhoř u Tábora za účasti
31 družstev mužů jsme si vybojovali 2. místo s časem 17,80 vt.
21. 9. Tento den se konal další ročník memoriálu v Divišově. Této soutěže se zhostilo béčko a s časem 31,80 vt. na
nástřikové terče obsadilo 5. místo.
28. 9. BNL Všechlapy - Devátý a tím poslední závod letošní sezóny, tři velcí rivalové, ale především kamarádi:
Chářovice, Radětice a Zdislavice se utkají kdo bude vítěz. Ještě není rozhodnuto, na Chářovice nám chybí 9 bodů
a před Raděticemi jsme o pouhý bod. Kdyby tato tři družstva chybovala a všechna získala N, tak se pořadí nezmění,
žádné z ostatních družstev je již nemůže ohrozit.
muži: 1. Bezděkov 16,87 vt.
ženy: 1. Sloup
18,29 vt.
2. Žďár
17,17 vt.
2. Daměnice A 18,43 vt.
3. Sedmpány 17,65 vt.
3. Martinice
18,94 vt.
4. Chářovice 17,78 vt.
5. Radětice
17,79 vt.
6. Zdislavice 18,17 vt.
Zdislavice, které v této sestavě běhaly letos poprvé, obsadily v letošní sezóně BNL krásné 3. místo.
Do Všechlap nás přijelo podpořit i naše družstvo B, které si zaběhlo hezký čas 23,17 vt..
28. 9. Jihočeská hasičská liga ve Frymburku
Noční soutěž na 3B - ani zde se nám nedařilo. Ze 43 družstev jsme se umístili na 27. místě s časem 33,92 vt..
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Konečné pořadí BNL 2013
muži:

1. Chářovice A
2. Radětice
3. Zdislavice A
4. Načeradec A
5. Daměnice
26. Zdislavice B
41. Zdislavice veter.

132 b.
121 b.
119 b.
85 b.
82 b.
7 b.
1 b.

ženy: 1. Daměnice A
2. Daměnice B
3. Všechlapy
4. Jankov
5. Načeradec

107 b.
81 b.
74 b.
72 b.
67 b.

Výjezdy k požárům od 1. 7. do 7. 9. 2013 :
2. 7. požár skládky v Trhovém Štěpánově
5. 7. požár skládky v Trhovém Štěpánově
18. 7. požár strniště Radonice
24. 7. požár lesa u D1. 45. km směr Praha
27. 7. požár lesa Bolina
27. 7. technická pomoc Chlum
28. 7. technická pomoc Chlum
29. 7. technická pomoc padlé stromy ( Vlašimi)
4. 8. technická pomoc Karhule padlé stromy
16. 8. požár posekaného pole Kuňovice
17. 8. požár lisu na slámu Pravonín
18. 8. požár kombajnu Řimovice
7. 9. požár traktoru a strniště Chotýšany
Od 1. 1. do 30. 9. 2013 evidujeme 26 událostí.

Miroslav Míka, starosta SDH, (foto: T. Jankovský)

UPOZORNĚNÍ NA NAKLÁDÁNÍ S AUTOVRAKY
Za ekologickou likvidaci autovraku je zodpovědný poslední vlastník vozidla, neboť autovrak je
podle zákona č185/2001 Sb. nebezpečným odpadem. Autovrak je ze zákona každé úplné nebo
neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu
osob, zvířat nebo věcí a kterého se určitá osoba zbavuje nebo má úmysl zbavit. Povinností osob,
které se chtějí autovraku zbavit, upravuje § 37 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech. Ten ukládá
poslednímu vlastníku automobilu, ze kterého se stal autovrak, předat ho pouze oprávněným
osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru a zpracování autovraků a mají k této činnosti
příslušné povolení krajského úřadu. Jejich seznam lze nalézt např. na internetových stránkách MŽP:
http://www.mzp.cz/cz/autovraky.
V našem regionu má oprávnění k ekologické likvidaci vozidel pouze firma:
Vladislav Slunečko, Jeníkov tel.: 602 303 326
Autotechnik RSP, s.r.o.: 733 536 776
Tato zařízení mají povinnost celý autovrak převzít bezplatně a většinou jej i bezplatně
odvezou.
Při odevzdání vozidla k likvidaci v příslušném zařízení musí majitel vozidla předložit občanský
průkaz (nebo plnou moc, pokud se jedná o jinou osobu) a velký technický průkaz.
Zmíněná zařízení poznáte také podle skutečnosti, že je Vám formulář o ekologické likvidaci
vytištěn a předán okamžitě při převzetí Vašeho vozu. Zároveň získáte již vyplněnou žádost o trvalé
vyřazení vozidla z registru silničních vozidel. Tyto dva doklady s velkým technickým průkazem
a s SPZ (poznávací značkou) jsou nutné k odhlášení vozu na dopravním odboru městského úřadu.
Upozorňujeme proto občany na zákaz provádění nezákonné likvidace autovraků (předávání
vozidel překupníkům, jejich rozebírání na pozemcích u obytných domů). Poslední vlastník vozu
se tak vystavuje sankci ve výši až 20 000 Kč.
Toto opatření má vést ke snížení dopadů na životní prostředí způsobených odstraňováním
autovraků při jejich neodborném rozebírání překupníky či vlastníky vozidel, zakládání černých
skládek odpadů, které nebylo možno zpeněžit ve sběrných surovinách, vylévání náplní do toků
a pohazování pneumatik u silážních jam.
Odbor životního prostředí Vlašim
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KNIŽNÍ NOVINKY V KNIHOVNĚ - ZÁŘÍ 2013
BERMANOVÁ SABINA – ŽENA, KTERÁ SE PONOŘILA DO SRDCE SVĚTA
(nezapomenutelný příběh o svobodě a odlišnosti)
BROWNOVÁ SANDRA – RADOSTNÁ ZVĚST
(milostný román)
FIELDINGOVÁ JOY – POTOK SNŮ
(příběh o matce a dceři, která zmizí beze stopy)
KÖRNEROVÁ HANA MARIE – KOČÁR DO NEZNÁMA
(historický román ze šlechtického prostředí z období francouzské revoluce)
NESBØ JO – SPASITEL
(detektivní román)
POTTER ALEXANDRA – S TEBOU UŽ NIKDY
(humorný romantický příběh o hledání muže dívčích snů)
ROBERTS MONTY – MUŽ, KTERÝ NASLOUCHÁ KONÍM
(fascinující příběh souznění člověka a koní)
STEELOVÁ DANIELLE – PŘÁTELÉ NAVŽDY
(román o nezapomenutelné životní pouti dvou neobyčejných dívek a tří výjimečných chlapců)
TAYLOR PATRICK – DOKTORE, BACHA NA ŽENSKÝ
(veselé i smutné příběhy dvou lékařů ze severoirského venkova)

ZIMNÍ VOLEJBAL
Městys Zdislavice uspořádá letos II. ročník volejbalového
turnaje „STANDA-CUP“, který slouží i jako připomenutí slavných
časů tohoto sportu ve Zdislavicích a zároveň může být místem
přátelského a kamarádského setkání. Jsme rádi, že základ této
tradici položil náš bývalý spoluobčan a učitel Standa Příhoda,
věnoval putovní pohár s recesním názvem, nabízí i pomoc
v letošním roce. Nemusí to být jen setkání volejbalistů! Zajděte
alespoň na chvilku do naší tělocvičny pozdravit se s bývalým kantorem a spoluobčanem,
prohodit pár slov a případně večer posedět v restauraci U Jankovských, kde bude turnaj
zakončen. Obracím se na rodiny bývalých sportovců a žáků: dejte svým potomkům vědět o této
akci a pozvěte si je domů. To se týká Zdislavic i okolních obcí.
Náš plán je takovýto: určenou sobotu bude turnaj zahájen (14.00) v tělocvičně,
stanovíme pořadí zápasů - předpokládáme účast 4 družstev. První dva zápasy budou jako
semifinálové, poražení budou hrát o 3. místo a vítězové o putovní „Standa-Cup“. Účast? Stará
garda - současní „mladíci“ - ženy - příchozí. A možná i další družstva? Co takhle dát dohromady
šestku současných fotbalistů?
V době 14,00 -17,00 hodin budou probíhat zápasy a tam se také můžete přijít setkat
s Příhodou. On se na ta setkání těší! Po turnaji proběhne předání cen a zorganizováno bude
přátelské posezení U Jankovských a ochutnáte i vynikající gulášek. Standa přislíbil, že při
účasti alespoň 4 družstev bere na večer harmoniku!! Sportovci i ostatní - nezklamte. Jste zváni!
A teď to nejdůležitější: termín turnaje bude ještě upřesněn a bude dán na vědomí na
vývěsní tabuli Městyse Zdislavice a na www.zdislavice.cz.
Antonín Žák
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Lampiónový průvod

JABLKOVÝ DORT

V pátek 18. října 2013 se konal již XI.
ročník lampiónového průvodu. V 18.00 hodin
vyrazil průvod s rozsvícenými lampióny po
známé trase městysem za doprovodu hudby
pana Josefa Nerada. Cesta s dětmi v průvodu
není dlouhá a trvá asi 20 minut a letos se na ni
vydalo asi 50 dětí za doprovodu rodičů.
Děkujeme všem, kteří se lampionového průvodu
účastnili.
Dana Volfová

Potřebujeme:
200 g cukru krupice
200 g polohrubé mouky
80 g změklé hery
2 vejce
2 lžíce kakaa
300 g (i více) strouhaných jablek
1/2 balíčku prášku do pečiva
lžička skořice
hrozinky
meruňková marmeláda na potření
čokoládová poleva – 2 x ledové kaštany
+ 5 dkg másla rozpustit ve vodní lázni
Postup:
Vše smícháme a dáme péct (180°C cca
30 minut) do vymazané a vysypané
dortové formy, po vychladnutí potřeme
meruňkovou marmeládou a polijeme
čokoládovou polevou a navrch můžeme
ozdobit vlašskými ořechy.

Životní jubilea ...
červenec, srpen a září :
Ing. Marie Králová, Zdislavice 190
Ing. Lubomír Hejzlar, Zdislavice 188

50
60

Věra Hrabánková, Zdislavice 175
Marie Přenosilová, Zdislavice 44

55
76

Václav Florián, Zdislavice 46

75

Vítáme nové občánky
19. 8. 2013
27. 9. 2013

Natálie Melicharová, Zdislavice 185
Václav Lonský, Zdislavice 138

Všem srdečně blahopřejeme!
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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