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Rekonstrukce a přístavba mateřské školy
V srpnu letošního roku byla dokončená stavba pod názvem "Rekonstrukce
a přístavba mateřské školy ve Zdislavicích". Stavební práce začaly v dubnu 2017
a
zhotovitelem
byla
firma
ERMONT,
s.r.o.,
Hlinsko
v
Čechách.
Celkové stavební náklady dosáhly částky 13 290 tis. Kč. Tento projekt byl
financován z dotace MMR (IROP) ve výši 10 667 tis. Kč a za spoluúčasti městyse.
Cílem projektu bylo zvýšení nedostatečné kapacity mateřské školy. Realizací se
navýšil počet dětí z 36 na 48.

Vážení spoluobčané,
za několik málo dní skončí volební období současného zastupitelstva našeho městyse a Vy budete
mít možnost hodnotit výsledky naší práce. V minulosti jsem Vám vždy na závěr volebního období přiblížil
v našem zpravodaji činnost za uplynulé čtyři roky, kdy jsem vykonával funkci starosty. I toto období
nebylo jednoduché, ale měl jsem na co navázat, spoustu projektů jsme měli připravených a další jsme
připravili a připravujeme. Zastupitelstvo pracovalo svědomitě a zodpovědně a jejich práce
v zastupitelstvu byla přínosem pro rozvoj našeho městečka. Zejména při přípravě nových projektů do
budoucna, ale i hospodárným využíváním finančních prostředků se podařilo pro občany vytvářet
podmínky pro život, na které jsou zvyklí. Při získávání dotací na investiční akce jsme byli velmi úspěšní,
dařilo se nám i tyto akce dokončovat ve sjednaných termínech. Cesta, kterou se v současnosti ubírá náš
městys, je velmi dobrá a povede jistě ke zlepšení života a životních standardů v našem městečku
a celkovému zlepšení v oblasti občanské vybavenosti.
Přehled nejvýznamnějších akcí, které se realizovaly v období 2014 - 2018:
v roce 2014
94 994,- Kč Výměna
míchadla na ČOV
5 180 516,- Kč Snížení
energetické náročnosti MŠ vč.
nové střechy
2 097 965,- Kč Snížení
energetické náročnosti objektu
čp. 45 - ZŠ
2 867 904,- Kč Snížení
energetické náročnosti objektu
č.p. 100 - ZŠ vč. spojovací
chodby budov č.p. 45 a č.p. 100
1 923 053,- Kč Nákup
Zateplení základní školy.
zametacího stroje
Finančně jsme podpořili naše spolky SDH 30 000,- Kč, TJ Sokol 30 000,- Kč, Myslivecké sdružení 10 000,Kč, dále Podblanický hudební podzim, Sdr. zdrav. postižených, ČSOP Vlašim, činnost Babybox. Celková
podpora činila 85 000,- Kč. Přijaté dotace činily 7 542 975,- Kč.
v roce 2015
2 000 499,- Kč Oprava výtlačného
řadu vodovodu I. etapa
253 146,- Kč Oprava vodojemu
4 791 262,- Kč Snížení
energetické náročnosti objektu ZŠ,
č.p. 100
142 797,- Kč Údržba veř. zeleně
okolo hřbitova - I. etapa
555 642,- Kč Přístavba garáže
pro požární techniku a částečná
rekonstrukce stávající hasičské
zbrojnice (ev. č. 5)
Finančně jsme podpořili naše spolky
- SDH 15 000,- Kč, TJ Sokol 15 000,Kč, Myslivecké sdružení 1 930,- Kč,
Přístavba hasičské zbrojnice.
Římskokatolická farnost Zdislavice
20 000,- Kč (oprava varhan), dále příspěvek na Podblanický hudební podzim, Sdr. zdravot. postižených,
ČSOP Vlašim, činnost Babybox. Celková podpora činila 65 930,- Kč. Přijaté dotace činily 3 940 319,- Kč.




v roce 2016
1 187 326,- Kč
320 888,- Kč
289 698,- Kč
51 486,- Kč
102 000,- Kč
75 494,- Kč
69 550,- Kč
1 603 730,- Kč

Oprava výtlačného řadu vodovodu II. etapa
Rekonstrukce a přístavba MŠ, projektová příprava (zahájení akce)
Přístřešek pro pěší u ZŠ Zdislavice
Nákup obecního mobiliáře
Nákup budovy nádraží č.p. 112
Údržba zeleně okolo hřbitova II. etapa
Varovný a výstražný systém a digitální povod. plán (zahájení akce)
Přístavba garáže pro požární techniku a část. rekonstrukce stávající
hasičské zbrojnice ev. č. 5 (dokončení akce z roku 2015)
Finančně jsme podpořili naše spolky SDH 15 000,- Kč a 17 175,- Kč na oslavu 130 let od založení SDH, TJ
Sokol 15 000,- Kč, Myslivecké sdružení 5 000,- Kč, Sdr. zdrav. postižených Vlašim, Svaz. sdružení
postižených Podblanicka, ČSOP Vlašim, činnost Babybox, Stanislav Příhoda 5 000,- Kč na vydání knihy
„Kantorský pětiboj“. Celková podpora činila 65 170,- Kč. Přijaté dotace činily 2 668 771,- Kč.
v roce 2017
316 996,- Kč Projektová příprava na akci Posílení vodních zdrojů
499 549,- Kč Oprava vodovodního řadu
2 930 725,- Kč Rekonstrukce a přístavba MŠ
491 285,- Kč Dětská hřiště (Zdislavice dětem)
1 437 287,- Kč Varovný a výstražný systém a digitální povod. plán (dokončení)
Finančně jsme podpořili naše spolky SDH 27 000,- Kč, TJ Sokol 38 000,- Kč, Myslivecké sdružení 5000,Kč, Sdr. zdrav. postižených Vlašim, Svaz zdrav. postižených „Podblanicka, ČSOP Vlašim, Farní charita
Vlašim, Římskokatol. farnost Zdislavice 30 000,- Kč (oprava zdi). Celková podpora činila 106 000,- Kč.
Přijaté dotace činily 3 912 608,- Kč.
v roce 2018
11 138 551,- Kč Rekonstrukce a přístavba MŠ
5 172 018,- Kč Vodovod, posílení vodních zdrojů a rozšíření akumulace
6 449 300,- Kč Nákup CAS 20 T 815
250 000,- Kč Oprava kabin
727 089,- Kč Pořízení kompostérů
373 000,- Kč Nákup pozemku okolo budovy nádraží č.p. 112
Finančně jsme podpořili naše spolky - SDH 27 000,- Kč, TJ Sokol 15 000,- Kč, Myslivecké sdružení 5 000,Kč, dále příspěvek Farní charita Vlašim, , Sdr. zdravot. postižených, ČSOP Vlašim, Veteránklub Křížov.
Celková podpora činila 54 000,- Kč.
Přijaté dotace činily 5 721 873,- Kč (očekáváme cca 9 500 000,-Kč - vodovod, MŠ, kompostéry). Přijatý
úvěr ve výši 4 741 319,- Kč. Zůstatek nesplaceného úvěru je 7 951 394,- Kč.
V průběhu volebního období byla podporována spolková činnost v našem městečku. Zároveň jsme
se podíleli na finanční podpoře při pořádání různých kulturně společenských akcích. Nezapomínali jsme
na
podporu
charitativní
činnosti a taktéž jsme
investovali
do
obnovy
kulturních
památek.
V
souvislosti s tím jsem výše
uvedl nejvýznamnější projekty
a výše dotací, se kterými náš
městys v jednotlivých letech
hospodařil.
Pro
úspěšné
dokončení velkých projektů
bylo nutno zajistit i finanční
krytí i v tomto ohledu jsme
byli úspěšní a nedostali jsme
Mateřská škola – pohled od Humen.
se do finanční tísně.




Na závěr mi dovolte malou rekapitulaci:
Náš městys nakoupil 4 velkoobjemové kontejnery na směsný komunální odpad a dva naše nechal
zrekonstruovat, dále se nám podařilo nakoupit kompostéry na bioodpad, které jsme bezúplatně zapůjčili
našim občanům. Dokončili jsme
zateplení radnice a hlavní budovy ZŠ,
včetně vybudování nového vchodu
a přístřešku nad ním. Zakoupili jsme
zametací stroj, dále jsme provedli
kompletní rekonstrukci výtlačného
řadu vodovodu a vybudování nových
vodních
zdrojů
včetně
nové
akumulační nádrže. Provedli jsme
rekonstrukci
hasičské
zbrojnice
a přístavbu garáže pro tuto techniku,
následně jsme zakoupili nové hasičské
vozidlo a druhé získali bezúplatným
převodem od MV. Dokončili jsme
Nové místo na sběr tříděného odpadu.
výsadbu zeleně okolo hřbitova,
nakoupení mobiliáře a výstavbu altánu na hřišti za úřadem. Dále se průběžně rekonstruovalo veřejného
osvětlení a instaloval se nový výstražný a varovný systém. Úspěšně jsme dokončili přístavbu
a rekonstrukci MŠ a částečnou rekonstrukci kabin v Bolinsku. Opravili jsme některé vodovodní řady,
které vykazovaly největší poruchovost,
vybudovali jsme dvě nová dětská hřiště jedno ve školce a druhé na sportovišti za
úřadem městyse, taktéž došlo k obnově
ovocných alejí a povedlo se nám zakoupit
budovu nádraží vč. 3 700 m2 pozemku
okolo ní od SŽDC. Jednou z posledních
akcí bylo znovuobnovení cesty z Chlumu
k mlýnu Peklov - tuto akci jsme provedli
společně s obcí Chlum. Ve svém výčtu
uvádím jen nejvýznamnější akce s tím, že
tyto akce byly z převážné většiny kryty ze
získaných dotací a dofinancovány
z vlastních
finančních
prostředků
Oprava cesty od "Pekla" na Chlum.
městyse.
Do budoucna jsou připraveny projekty na částečnou rekonstrukci budovy ZŠ a půdní vestavbu
odborných učeben. Na tuto akci se nám do současné doby podařilo získat již dvě dotace ve výši přes
9 mil. Kč, ale pokusíme se získat ještě dotaci na kofinancování. Žádost již připravujeme. Budeme se snažit
společně s touto akcí provést výměnu střechy na budově „radnice“. V běhu je akce rekonstrukce staré
budovy hasičárny a rekonstrukce dílen ZŠ, studii máme, projektant pracuje na dokončení projektové
dokumentace, žádost o dotaci jsme již podali. Je hotový nový projekt na další etapu přístavby MŠ
směrem do „Humen“. Realizace této akce je podmíněna získáním dotace, jednalo by se o zvýšení
kapacity a vybudování učebny pro rozvoj tělesných aktivit. V souvislosti s nákupem budovy nádraží je
zpracována studie na její rekonstrukci a další výstavbu v této lokalitě. Žádosti o dotace podáme, až
budou vypsány výzvy. Je připraven projekt na výstavbu nových chodníků, i u tohoto projektu čekáme na
vypsání výzvy o dotaci. Máme připravený projekt na rekonstrukci místních komunikací, i zde budeme
žádat o dotaci. Dále připravujeme projekt na celkovou rekonstrukci sportovního areálu „Bolinsko“.
Celkové náklady na realizaci akcí ve volebním období : 53 393 750,- Kč
Celkové získané dotace za volební období : 33 286 546,- Kč
Je pro mě velkou ctí a zároveň motivující pracovat v kolektivu zastupitelů, kteří jsou oporou
v rozhodování, chovají se jako rádce, spolehlivý kolega a rozumný oponent. Těmto zastupitelům děkuji




za podporu po celé volební období a svědomitou práci pro potřeby všech občanů Zdislavic a za stejné
zapálení pro dobrou věc.
Vážení spoluobčané, děkuji Vám všem za Vaši volbu, děkuji Vám za to, že jste umožnili navázat na
práci z minulých období - dokončit rozdělané akce, realizovat stávající a připravit nové. Přeji nám všem
při výběru nových zastupitelů tu nejlepší volbu.
Bc. Pavel Bouček, starosta

Školní rok 2018/2019
Prázdniny utekly jako voda a my zahajujeme nový školní rok. Opět
nás čeká velké množství práce a učení, ale i akcí, výletů a projektů. V
letošním školním roce máme 97 žáků a proto došlo ke zrušení málotřídky
na prvním stupni. V žádném ročníku už nespojujeme výuku hlavních
předmětů, protože při počtu dětí na 1. stupni by taková výuka nebyla
efektivní.
Došlo k částečné obměně učitelského sboru. Na první stupeň přišly
Mgr. Ing. Hana Pokorná a Mgr. Tereza Šandová, na druhý stupeň Mgr.
Ivana Mostová. V první a ve druhé třídě pracují asistentky pedagoga. Ve
školní družině pracuje Veronika Blahošová. Ta nahradila Adélu Janáčkovou, která nám „utekla“ na celý
úvazek do mateřské školy. I zde došlo ke změně v pedagogickém sboru. Paní učitelka Blažena Jirková
odešla do důchodu a zaslouží si naše poděkování za dlouhou práci pro naši MŠ. Nově nastoupila Bc.
Michaela Mojžíšová.
V mateřské škole byly ukončeny stavební práce na rozšíření MŠ a vyřizujeme zvýšení počtu dětí
v Rejstříku škol. Jakmile budeme mít souhlas, budou moci nastoupit děti, které budou přijaty
v doplňujícím přijímacím řízení. Předpokládáme, že veškerá jednání proběhnou do konce září. Ještě
potřebujeme počkat na objednaný nábytek a herní prvky na novou zahradu a vše bude hotovo. Rozšířená
mateřinka má svoji školní kuchyni, ve které vaří Marie Kozáková a pomáhá jí Petra Babková.
Všem pracovníkům školy přeji klidný a úspěšný školní rok, žákům mnoho úspěchů při studiu
a dětem příjemný pobyt v nové mateřské škole.
Mgr. Irena Králová

Vážení Zdislaváci,
jako každým rokem se opět i letos konal poslední víkend v měsíci červenci (což bylo 28. - 29. 7.
2018) cyklistický výlet do Haškovy Lipnice.
Dle dochovaných písemností a pamětí účastníků prvního ročníku, tedy i mé, pokud mne ještě
neklame, se letos jednalo již o 36. ročník.
Startovalo se opět od hasičské zbrojnice, kde proběhl zápis účastníků a občerstvení před náročným
výletem. Počasí nám přálo, chvílemi sluníčko dost pálilo, což jsme ale překonali dostatečným pitným
režimem. Trasa na Lipnici vedla letos, trochu netradičně, přes Humpolec. Po cestě jsme se stavili
v klášteře v Želivě. Tam jsme ochutnali velmi dobré pivo, které tam vaří místní mniši. Příjemné osvěžení
po náročné cestě nám
poskytl zatopený lom
nedaleko Lipnice, kde
jsme chvíli odpočinku
strávili koupáním. Poté
jsme již dorazili do
Lipnice. Ubytování bylo
zajištěno opět ve škole,
kde
máme
veškerý
potřebný
komfort.
K večeři nám pan majitel
malé místní hospůdky
ugriloval vepřové steaky
a po příjemném posezení
jsme znaveni ulehli ke
spánku.




Druhý den jsme vstávali již kolem 7. hodiny a po bohaté a vydatné snídani se opět nasedlo na kola
a vyrazili jsme zpět, tentokráte po obvyklé trase - Kouty, Kožlí a přes Keblov domů. Cesta zpět proběhla
bez problémů a byla zakončena tradičním zhodnocením výletu v místní hospůdce u dobře vychlazeného
piva. Během celého výletu došlo jen k jednomu malému defektu, který byl hravě odstraněn.
Nakonec bych rád poděkoval místním hasičům za poskytnutí azylu v hasičské zbrojnici před
startem a též Vráťovi Kohoutovi za doprovod autem zapůjčeným od firmy MK Invest.
Přeji všem krásný zbytek roku a zvu Vás na další výlet na kole na Lipnici, který se bude konat opět
koncem července příštího roku.
Děkuje a zdraví Ota Volek.

Hasiči informují
- výjezdy zásahové jednotky:
19. 4. – Dopravní nehoda – se zraněním,
Zdislavice křižovatka sil. č. 112
22. 4. – Požár – skládka, Trhový Štěpánov
26 .4. – Požár – zemědělské objekty, Načeradec
12. 5. – Technická pomoc – sesuv komunikace,
Domašín
14. 5. – Technická pomoc – čerpání vody,
Dubějovice
14. 5. – Technická pomoc – čerpání vody,
Sedmpány
2. 6. – Požár – les, Zdislavice
8. 6. – Dopravní nehoda – se zraněním, Kladruby
17. 6. – Únik nebezpečných látek – olejová
skvrna, Zdislavice
21. 6. – Záloha stanice HZS Vlašim
21. 6. – Požár – les, Javorník
3. 7. – Požár – průmyslové objekty, Divišov

8. 7. – Dopravní nehoda – vyproštění osob,
Zdislavice křižovatka sil. č. 112
11. 7. – Dopravní nehoda – vyproštění osob,
Římovice
25. 7. – Požár – stoh, Trhový Štěpánov
29. 7. – Požár – pole, Dalkovice
29. 7. – Požár – pole, Kladruby
30. 7. – Požár – dopravní prostředky, Šebíř
31. 7. – Technická pomoc – odstranění stromu,
Zdislavice
1. 8. – Dopravní nehoda – se zraněním,
Zdislavice křižovatka sil. č. 112
14. 8. – Požár – nízké budovy, Vlašim
23. 8. – Požár – elektrické vedení, Čechtice
24. 8. – Dopravní nehoda – vyproštění osob,
Zdislavice křižovatka sil. č. 112
27. 8. – Záloha stanice HZS Vlašim

Stále panují nejasnosti ohledně chodu, činnosti a financování jmenovaných subjektů Jednotka sboru
dobrovolných hasičů obce (JSDHO) a Sboru dobrovolných hasičů (SDH). Pro ty, kteří se o oblast
dobrovolné požární ochrany podrobně nezajímají, může být tato problematika nejasná a složitá. Proto
bych chtěl upřesnit, jak JSDHO a SDH fungují.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce:
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce nebo závodu je jednotka požární ochrany (JPO), která se
zřizuje na základě §29 a § 68 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Organizační struktura jednotky je stanovena ve vyhlášce 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek
PO ve znění vyhlášky 226/2005 Sb..
Každý hasič v této jednotce je proškolen nejméně 40 hodinami teoretických i praktických znalostí ročně
a dále je musí doplňovat. Musí mít potvrzení od lékaře, že je schopný a zdravotně způsobilý v jednotce
působit a každé 2 roky toto potvrzení obnovovat. Zvlášť velké nároky jsou kladeny na nositele dýchací
techniky a řidiče.
JPO III - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární
ochrany dobrovolně a mají s obcí vedenou smlouvu o členství v jednotce, s územní působností zpravidla
do 10 minut jízdy z místa dislokace, výjezd jednotky do 10 minut od vyhlášení poplachu jednotce.
Podle § 68 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb. obec zřizuje
a spravuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Z právního hlediska tedy jednotka, kterou podle
tohoto zákona zřídí obec, není totožná s občanskými sdruženími, jimiž většinou jsou sbory dobrovolných
hasičů, ale prakticky bývá nejčastěji obcí jmenována po dohodě s těmito dobrovolnickými spolky
a z jejich členů – obec však musí zřídit jednotku i v případě, kdy v obci žádné dobrovolné sdružení není.
Jednotek složených ze členů dobrovolných sborů se týkají tytéž zákony jako profesionálních sborů,
konkrétně:
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění dalších zákonů, např. 237/2000 Sb.
Zákon č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru




Zákon č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému
Zákon č. 240/2000 Sb., tzv. krizový zákon
Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
a prováděcí vyhlášky o posuzování zdravotní způsobilosti, odškodnění za poškození na zdraví atd.
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nemají se sbory dobrovolných hasičů nic společného, zřizují je
obce (nikoli občanská sdružení). Právě členové jednotek zasahují u mimořádných událostí.
Financování JPO:
 výjezdy v KÚ Zdislavice hradí zřizovatel jednotky
 výjezdy mimo KÚ Zdislavice (což je většina výjezdů) plně hradí stát (potažmo středočeský kraj),
fakturační období nákladů za výjezdy je od 1. 8. – 31. 7. následujícího roku.
 Úhrada za výjezdy: PHM, maziva, sorbenty, hasiva, vybavení jednotky, zničené věci u zásahu
výstroj i výzbroj, opravy vozidel, náhradní díly, STK, školení, náhrada ušlých výdělků
 Obec hradí drobné věci: např. běžná údržba vozidel a budov hasičské zbrojnice, PHM při výcviku
a kondičních jízdách
Největší náklady jsou elektrická energie, bohužel celá budova je vytápěna elektrokotlem. Do
budoucna je potřeba vytápění jak hasičárny, tak i spolkového domu řešit a přejít na jiný druh vytápění
např. kotel na tuhá paliva či dřevo, což řešila projektová dokumentace při rekonstrukci zbrojnice.
Miroslav Míka, velitel JPO
-

Sbor dobrovolných hasičů
-

je občanské sdružení, jako jsou např. myslivci, chovatelé, včelaři, sokol
Sbor dobrovolných hasičů se řídí svými stanovami
pořádá např. různé kulturní akce, posezení s důchodci, grilování, soutěže v požárním sportu,
dětský den, brigády, reprezentují obec v různých kolech požárního sportu atd.

Soutěže:
Tým ženy:
Benešovská hasičská liga
30. 6. – Drahňovice – NP
1. 7. – Louňovice p. B. – 23,23 (10. místo)
14. 7. – Chářovice – 19,12 (2. místo)
15. 7. – Makov – 19,34 (11. místo)
28. 7. – Malovice – 18,93 (3. místo)
4. 8. – Načeradec – 18,24 (2. místo)
25. 8. – Miřetice – 19,19 (2. místo)
1. 9. – Jankov – 18,23 (2. místo)

Tým muži: Táborská hasičská liga
12. 5. – Dvorce – 17,26 (3. místo)
19. 5. – Žďár – 17,39 (3. místo)
9. 6. – Tučapy – 17,97 (9. místo)
30. 6. – Chrbonín – 17,30 (7. místo)
1. 7. – Slapy – 17,37 (5. místo)
21. 7. – Strmilov – 18,56 (6. místo)
28. 7. – Krátošice – 17,46 (3. místo)
4. 8. – Řepeč – 22,18 (24. místo)
5. 8. – Chýnov – 17,27 (5. místo)
11. 8. – Chotěmice – 19,96 (24. místo)
18. 8. – Ústrašice – 17,03 (4. místo)
19. 8. – Bezděčín – 17,17 (2. místo)
25. 8. – Kozmice – NP

25. 8. jsme uspořádali další ročník noční soutěže v požárním útoku ZZN Super cup a Memoriál br.
Josefa Moudrého. Tohoto klání se zúčastnilo celkem 18 družstev. Soutěž byla rozdělena do dvou
kategorií PS – 12 bez úprav a PS – 12 s úpravami.
Kategorii PS – 12 bez úprav vyhrál domácí tým Zdislavice B
Kategorii PS – 12 s úpravami vyhrál tým ze Ctiboře
Kategorii ženy vyhrál tým z Chlumu
Touto cestou děkujeme všem, co se podíleli na financování, pořádání a organizaci soutěže.
Pavel Hůdek, starosta SDH

TENISOVÝ TURNAJ ZHATILO UPLAKANÉ POČASÍ
Na sobotu 1. září 2018 naplánovala naše sportovní bezva parta tenisový turnaj, na který jsme
poctivě trénovali 2x v týdnu po dobu 4 měsíců. Od května nám počasí přálo a slunce hřálo, ale my jsme
i přes velké horko každý trénink na kurtu dřeli, abychom měli dobrou fyzickou kondici a soupeře porazili.
Poslední prázdninový den, v pátek večer, se však rozpršelo a déšť vydržel celou noc až do poledních
sobotních hodin. Vzhledem k tomu, že sportovní klání již bylo naplánované, diplomy a medaile




zakoupené, sponzorské dary a následné občerstvení obstarané, rozhodli jsme se nakonec, že tenisový
turnaj přesuneme do tělocvičny a své síly změříme na zelených stolech s malým míčkem, který nás kdysi
spojil ve velké přátelství. Celé sportovní klání provázela báječná atmosféra zakončená chutným
občerstvením v podobě pečených kolen a piva dvou barev.
Náš velký dík patří
hasičům, kteří nám nabídli
prostory
hasičárny
pro
následné vyhlášení výsledků
a oslavu, kterou jsme
nakonec uskutečnili, jako
obvykle, v hostinci u
Jankovských.
Poděkování
směřuje i ke starostovi
městyse, který náš "tenisový
turnaj" zachránil tím, že nám
na poslední chvíli poskytl
tělocvičnu.
Výsledky prvních 5-ti míst:
O 5. místo se
zasloužili tvrdí soupeři Láďa
Dojava s Vaškem Floriánem
ml., na 4. místě skončil Petr
Čada s Jirkou Novotným, 3. místo vybojovali manželé Vašek a Iva Floriánovi, 2. místo obsadil František
Kalenda s Tomášem Pastorkem a na 1. místě se umístila Majka Pastorková s Jirkou Janebou.
Za tenis a ping pong Majka Pastorková

Tábor Royal Rangers
Vůně lesa, potoka a posekané louky se jistě nesmazatelně
vryla do paměti každému, kdo někdy zažil letní stanový tábor.
Nebude tomu jinak ani s 38 táborníky, kteří na louce u „Židáku“
prožili jeden červencový týden pod vlajkou Royal Rangers.
Starali se o ně juniorští vedoucí, osm zkušených vedoucích
a dvě vynikající kuchařky. Téma tábora bylo inspirováno knihou
Pán prstenů od J. R. R. Tolkiena.
K zážitkům z tohoto tábora bezesporu patří vaření nad
ohněm v kotlících, koupání, stavění domečků, boje se skřety,
hraní na kytaru a zpěv u táborového ohně nebo noční bojovka. Večer měly děti možnost
zamyslet se v malých skupinkách nad různými životními situacemi a jejich řešením. Ve
workshopech
si
děti
vyzkoušely
pletení náramků,
vytváření elfských
čelenek,
střelbu
z luku nebo práci
s keramickou
hlínou. Měli jsme
také
návštěvu
Pánů ze Zvěřince,
kteří nám ukázali
boj
s mečem.
Sami
jsme
si
mohli vyzkoušet
běh
v drátěné
košili, nebo si nasadit kované rukavice. Další návštěvu jsme přivítali z 15. přední hlídky Royal
Rangers z Mariánských lázní, která má vlastní záchrannou službu. Absolvovali jsme zevrubnou




průpravu k první pomoci, například jak fixovat a přepravit raněného, jak volat pomoc a jak
resuscitovat. To vše jsme upotřebili v praxi na různých typech zranění, které byly připravené
v terénu na namaskovaných figurantech. Prožili jsme krásný čas na louce u potoka, která byla
stromy kryta před větrem a slunečním žárem. Toto místo dýchající úžasnou atmosférou ocenili
jak vedoucí, tak i účastníci. Bude-li to možné, rádi se sem vrátíme i v příštím roce.
Royal Rangers je křesťanskou organizací, která působí v celé České republice
i v zahraničí. Své příznivce si našla i na Podblanicku. Jako 54. přední hlídka Royal Rangers
Vlašim fungujeme od září 2012. Kromě pravidelných schůzek převážně ve vlašimském
Spolkovém domě pořádáme pro děti víkendovky, exkurze a sportovní setkání v tělocvičně,
účastníme se krajských a celorepublikových akcí. Šestým rokem pořádáme za podpory MŠMT
dětské stanové tábory pro děti od 6 do 15 let. Na naše akce jsou srdečně zvány všechny děti ze
širokého okolí bez ohledu na členství v RR nebo vyznání. Více o činnosti spolku najdete na
našich webových stránkách.
Za 54. PH Royal Rangers Vlašim - Jakub Hejzlar, velitel přední hlídky a hlavní vedoucí tábora
www.royalrangers.cz, www.royalrangers-vlasim.cz

„Stará garda“ TJ Sokol Zdislavic vyrazila do Cerhenic
V sobotu 25. 8. 2018 se uskutečnil přátelský fotbalový zápas mezi „starou gardou„
Cerhenic a Zdislavic. K tomuto zápasu jsme byli pozváni u příležitosti 95. výročí
založení
fotbalového
klubu
v Cerhenicích.
Po
krátké
cestě
autobusem
jsme
dorazili do příjemného
sportovního areálu. Po
tradičním představení
mezi soupeři došlo
k výkopu, kdy v prvním
poločase byl soupeř
lepší a zaslouženě se
ujal
vedení
3-1.
O přestávce kapitán
týmu Miloš Král rozdal
taktické
pokyny
a
zlepšeným
výkonem
jsme utkání otočili na
stav 3-4. V poslední
minutě utkání jsme bohužel inkasovali
TJ SOKOL ZDISLAVICE „A“ – ROZPIS ZÁPASŮ
branku
a tak v normální hrací době
So 25.08. 17:00
Zdislavice
4:2
Miřetice B
skončilo utkání spravedlivou remízou
Zdislavice
4-4. V penaltovém rozstřelu měli naši So 01.09. 17:00 Dolní Kralovice B 2:1
Zdislavice
3:2 Trhový Štěpánov
střelci pevnější nervy a díky tomu So 08.09. 17:00
Zdislavice vyhrály na penalty. Po So 15.09. 16:30
Čechtice
:
Zdislavice
utkání
jsme
byli
pozváni
na So 22.09. 16:30
Zdislavice
: Bl. Načeradec
občerstvení, za které tímto děkujeme
Ne 30.09. 15:00
Nesp. Lhota
:
Zdislavice
soupeřům z Cerhenic. Po dlouhé době
Zdislavice
:
Tichonice
se uskutečnil takový přátelský zápas So 06.10. 16:00
Bílkovice
:
Zdislavice
mezi „starými gardami“ a já doufám, že So 13.10. 15:30
na příští nebudeme čekat dlouho. Na So 20.10. 15:30
Zdislavice
:
Kamberk
závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří Ne 28.10. 14:30
Struhařov B
:
Zdislavice
se této sportovní akce zúčastnili
Zdislavice
:
Libež
a panu starostovi Pavlu Boučkovi za So 03.11. 14:00
Ne 11.11. 14:00
Kondrac B
:
Zdislavice
možnost si v Cerhenicích zahrát.
Dušan Krása So 17.11. 13:30
Zdislavice
:
Divišov B




OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji:
1. Volby do Zastupitelstva městyse Zdislavice se uskuteční :
v pátek dne 5. října 2018 od 14. 00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 6. října 2018 od 8. 00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku je volební místnost: Základní škola Zdislavice, Zdislavice 100, 257 64
Zdislavice - pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Zdislavicích.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky,
popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky,
popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České
republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
starosta městyse

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:
Místo přistavení vozidel:

22. září 2018 (sobota)
„Na městečku“
10,40 - 11,40 hodin

Čas:
Odebírané odpady:
Prvé vozidlo přijímá - vyřazené lednice a mraznice, elektronický odpad (televizory, rádia, vysavače atd.)
Druhé vozidlo přijímá - motorové, převodové a hydraulické oleje, brzdovou kapalinu, použitý fridex
- olověné akumulátory pouze z osobních vozidel (autobaterie naplněné nebo prázdné)
- suché galvanické monočlánky (z hodin, baterek atd.), zářivky
- fotochemikálie - vývojka + ustalovač, absorpční činidla (piliny znečištěné, apex atd.), znečištěná čistící
tkanina, olej. filtry z osobních vozidel
- zbytky barev, lepidel, pryskyřice v plechovkách, obaly obsahující nebezpečné látky (plechovky, plastové
obaly od olejů, ředidel, barev, kyselin atd.)
- chemická rozpouštědla všeho druhu (ředidla atd.)
- pesticidy (kapaliny a prášky užívané v zemědělství), kyseliny, zásady, detergenty
Způsob nakládky:
- občané přinášejí výše uvedené odpady v určený čas na
určené místo přistavení vozidel a zde potvrdí svým podpisem
Ostatní informace:
- nebezpečné odpady a zpětný odběr elektrozařízení jsou
přijímány pouze od občanů z určené obce a veškeré náklady
hradí příslušný obecní úřad
- podnikatelé si mohou objednat odvoz nebezpečných odpadů
u TS Vlašim s.r.o. v jiném termínu nebo při malém množství
nebezpečných odpadů a zpětného odběru elektrozařízení se
dohodnout předem s příslušným obecním úřadem o možnosti
přiložení odpadů s občany obce v ručený den svozu.
Technické služby Vlašim, s.r.o.
K Borovičkám 132, tel. 317842540
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.



