Letošní ročník se uskutečnil v tradičním prostoru rekreačního areálu Peklo v sobotu 3. června. Počasí nám přálo,
svítilo slunce, nebylo příliš velké vedro. Začínali jsme jako vždy během těch nejmenších, kterým mohou pomoci jejich
rodiče. Snažící se mrňata a jejich stateční rodiče jsou každý rok největším zážitkem pro všechny přítomné, ať už děti
dobíhají s úsměvem nebo se slzičkami. Škoda je, že tradičně slabší zastoupení mají starší děti a mládež.
Dospělí k nám jezdí rádi, zdravíme se s nimi jako se starými známými a máme dobrý pocit z toho, že přijedou, závod
odběhnou s plným nasazením a ještě pochválí trasu i organizaci závodu.
Cenným skalpem jsou i krásné diplomy, které necháváme pro každý ročník podepsat některým z našich předních
sportovců, počínaje paní Danou Zátopkovou, Romanem Šebrlem a konče letošní sportovkyní - Kateřinou Neumannovou.
Od loňského roku máme nová startovní čísla, celý organizační tým už je tak zkušený, že všechno klapne bez chybičky.
Jediným mínus je fakt, že již několik let běháme na stavbě. A ještě budeme běhat nějakou chvíli. Ale už jsme si zvykli
a snad to ani nikomu nevadí.
Náš běh je součástí seriálu běhů Podblanicka, což zvyšuje jeho prestiž především u dospělých závodníků.
Za realizační tým Irena Králová

Vážení spoluobčané,
je čas dovolených a krásných letních večerů a proto mi v úvodu mého příspěvku dovolte, abych Vám
všem popřál příjemné prožití léta, volného času a našim dětem krásné prázdniny.
Rád bych Vás seznámil s několika informacemi z dění v našem městysi.
Ve fázi dokončení je instalace nového varovného systému a digitálního povodňového plánu – název
projektu: „Zpracování digitálního povodňového plánu vybudování varovného a výstražného systému
ochrany před povodněmi pro obec Zdislavice“. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 1 489 575
Kč. Předmětem podpory je zpracování Digitálního povodňového plánu a vybudování Varovného
a výstražného systému ochrany před povodněmi pro městys Zdislavice. Realizací projektu bude 13
obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a 1 obec bude chráněna digitálním povodňovým
plánem. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního
programu Životní prostředí. Jedná se v zásadě o to, že občan bude mít možnost získávat aktuální
informace o rizikách v souvislosti s přívalovými dešti a lepší informovanost na základě zcela nového
vybavení. V současné době se zařízení rozhlasu testuje a v této souvislosti Vás žádám o podávání
informací na úřad, jaká je slyšitelnost nového rozhlasu v místě Vašeho bydliště.
Taktéž se nám podařilo úspěšně dokončit druhou etapu opravy výtlačného řadu obecního vodovodu
a v současné době pracujeme na závěrečném vyhodnocení akce. Akce byla financována z prostředků
Středočeského kraje a naší spoluúčasti.
V současné době začala „Rekonstrukce a přístavba mateřské školky ve Zdislavicích“. Cílem projektu
je zvýšení nedostatečné kapacity stávající mateřské školy, a to zejm. se záměrem rozšířit působnost
mateřské školy na děti mladší než 3 roky. Předpokládaná konečná kapacita mateřské školy je 48 dětí.
Na projekt je poskytována finanční podpora z EU. Nadále se snažíme o získání dotace ze Středočeského
kraje na tuto akci, která by sloužila ke kofinancování akce. Stavba je rozdělena na několik etap
a dokončení celé akce by mělo být ke konci roku 2018.
Další neméně významnou akcií je vybudování dětských hřišť a nákup nového hasičského vozidla
CAS. Na tyto akce jsme také získali dotace, ale i přesto na nákup nového hasičského vozidla je ještě třeba
poměrně velké spoluúčasti našeho městyse. Soutěže na dodavatele těchto akcí jsou v plném proudu.
Zastupitelé na svém zasedání projednali a odsouhlasili záměr podat žádost o dotaci na domovní
kompostéry. Jedná se o nádoby na trávu o objemu 800 a 1100 l, které bychom po získání dotace
a finanční spoluúčasti městyse zakoupili a bezplatně zájemcům předali do užívání. Termín k podání
žádosti máme do konce července. V současné době se pracuje na žádosti o dotaci. Do Vašich schránek
dostanete anketní lístky. Žádáme o jejich vyplnění a vhození do schránky na úřadě v termínu uvedeném
na lístku. Děkujeme.
Na žádost SDH Zdislavice jsem požádal o bezúplatný převod terénního vozidla z MV, který se
především zásluhou hasičů podařilo získat a vozidlo je v současné době ve Zdislavicích, částečně
poškozené a je samozřejmostí, že náklady na opravu budou další investicí. Domnívám se ale, že
akceschopnost a dobré vybavení hasičů je pro nás všechny zárukou rychlého a bezproblémového zásahu.
Nepodařilo se nám úspěšně podat žádost o dotaci na výstavbu výtahu a odborných učeben v ZŠ
Zdislavice. Nadále se budeme pokoušet o opětovné podání žádosti na tento projekt, projektovou
dokumentaci i stavební povolení máme.
Zastupitelé dále projednali a schválili, že v případě pokračujícího sucha a nedostatku vody, bude ze
strany SDH Zdislavice proveden rozvoz a doplnění nádob na vodu do domácností za účelem zalévání.
V souvislosti s tímto krokem bylo taktéž přistoupeno k uzavření vody na hřbitově z důvodu úspory pitné
vody a zamezení odvážení vody. Zásoba pitné vody je podle provozovatele v současné době dostatečná
a její kvalita dobrá, ale není důvod plýtvat v tomto suchém období.
Bc. Pavel Bouček, starosta



Lipnice
Zdravím Vás kamarádi, kteří máte rádi trochu se zapotit na kole a zažít
dva dny mezi skvělou partou, která se s Vámi ráda setká na startu již 35.
ročníku cyklo výletu na Lipnici. Sejdeme se 29. 7. 2017 u hasičské
zbrojnice v 9.00 hod. s chutí se poprat s 50ti km tam a to samé druhý den
zpět. Ubytování je zajištěno v tamní škole.
Těším se na setkání se všemi, co pojedou, a přeju šťastnou cestu.
Ota Volek







Rybářský kroužek Volejovky
Volejovky uspořádaly na koupališti ve Zdislavicích 9. 4. 2017 dětské rybářské závody
jednotlivců a 14. 5. 2017 rybářské závody 3 členných dětských týmů „O POHÁR ŘEDITELKY
ZŠ ZDISLAVICE“. Po oba dny vyšlo dobré počasí a i přes slabou aktivitu ryb se přeci jen úlovky
zdařily. Závodu jednotlivců se účastnilo celkem 19 dětí a všech 5 členů rybářského kroužku.
V této konkurenci obstáli všichni Zdislavičtí, i když až pod stupni vítězů. 1. místo obsadil Patrik
Riedl z Humpolce, 2. místo patřilo Filipovi Riedlovi taktéž z Humpolce, 3. místo obsadil Jakub
Hošek z Římovic a umístění domácích bylo následující - 4. obsadil Jiří Bouček, 5. Adéla
Váchová, 8. Denisa Kubešová, 10. Hynek Kot a bohužel bez úlovku o 15. - 19. místo se dělil
s dalšími Jan Bouček. Nicméně výsledky domácích byly ovlivněny nedostatkem času vedení
rybářského kroužku, kdy před vlastním závodem proběhla pouze jedna schůzka. Všem patří dík
za výdrž a nasazení po
celou dobu rybářského
klání.
V případě týmových
závodů již byla situace
trochu jiná. Mezi závody
již proběhly další 3
schůzky a to se také
projevilo ve výsledcích.
Vlastních závodů se
účastnilo
9
týmů.
Zdislavice I, Zdislavice
II,
Humpolec
I,
Humpolec II, Humpolec
III, Trhový Štěpánov I,

Trhový Štěpánov II, Vlašim Sídliště
a Vlašim Vorlina. V této konkurenci
Zdislavičtí dokázali obsadit 2. a 4. místo.
Na 1. místě skončil tým Vlašim sídliště ve
složení Daniela Truhlářová, Vojtěch
Marek a Pavel Hošek. 2. místo obsadil
tým Zdislavice II ve složení Jan Bouček,
Denisa Kubešová a Jan Růžička, který
doplnil obsazení tohoto týmu. 3. místo
vybojoval tým Humpolec I ve složení
Patrik Riedl, David Svárovský a Jakub
Mareš. 4. místo i přes průběžné 2. místo
po 1. polovině nakonec neuhájilo
družstvo Zdislavice I, ve složení Hynek Kot, Jiří Bouček a Adéla Váchová. V obou případech se
na aktivitě ryb projevila dlouhá zima s následnými přívalovými dešti, které zabarvily vodu
a současně přinesly do koupaliště množství kalů a potravy. V průběhu prázdnin plánujeme
2 závody dospělých a v 1/2 září bychom chtěli uspořádat další dětské závody.
Volejovky přejí členům rybářského kroužku i jejich spolužákům příjemné a klidné blížící se
prázdniny a hodně elánu do další činnosti.




Z činnosti SDH
Dne 18. února 2017 jsme uspořádali ve spolupráci s městysem Zdislavice již tradiční IV. ročník
„Posezení s důchodci“. Přítomné hosty jsme informovali o činnosti sboru a o výsledcích soutěžních
družstev v požárním sportu v uplynulém roce. Dále byli seznámeni s plány SDH pro letošní rok a poté
byla prezentována videa ze soutěží a zásahů.
Dovolte mi touto cestou poděkovat městysi Zdislavice za finanční podporu na náklady za občerstvení
pro tuto akci.
V neděli dne 30. dubna 2017 uspořádali členové SDH Zdislavice „Čarodějnické řízkování“. Počasí
k nám sice nebylo příliš vlídné, ale i tak se akce velice vydařila.
Dne 21. 6. 2017 předvedli členové SDH požární techniku dětem z mateřské školy.
Soutěže:
20. 5. 2017 – THL (Žďár)
- Zdislavice muži – 3. místo
10. 6. 2017 – okrsková soutěž Chlum
- Zdislavice muži – 1. místo
- Zdislavice „stará garda“ – 3. místo
- Zdislavice ženy – 1. místo
O pohár starosty obce Chlum – noční
soutěž
Zdislavice muži – 2. místo
Zdislavice „stará garda“ – 10. místo
Zdislavice ženy – neplatný pokus
Zásahy:
14. 1. 2017 – technická pomoc
Zdislavice

Okrsková soutěž Chlum

24. 2. 2017 – odstranění stromu Pravonín
24. 2. 2017 – technická pomoc Kladruby
24. 2. 2017 – odstranění stromu Chlum
26. 2. 2017 – technická pomoc Bolina
2. 3. 2017 – technická pomoc Zdislavice
4. 3. 2017 – odstranění stromu Bolina
16. 3. 2017 – dopravní nehoda Soutice
29. 3. 2017 – požár polní porost, tráva
Nakvasovice
1. 4. 2017 – dopravní nehoda D1 Trhový
Zdislavice
Štěpánov
„Stará garda“
3. 5. 2017 – odstranění stromu Bolina
7. 5. 2017 – požár průmyslové, zemědělské objekty Trhový Štěpánov
10. 5. 2017 – požár průmyslové objekty, sklady Ostředek, Bělčice
18. 5. 2017 – požár polní porost, tráva Rataje
25. 5. 2017 – požár nízké budovy Ostrov
28. 5. 2017 – dopravní nehoda, železniční přejezd Zdislavice 30. 5. 2017 – požár lesní porost Soutice
6. 6. 2017 – odstranění stromu Zdislavice
8. 6. 2017 – dopravní nehoda Vlašim
Za SDH Pavel Hůdek

Mládežnický fotbal ve Zdislavicích - SEZÓNA 2016/2017
Turnaj – Zdislavice, 25.3.2017
Poslední březnovou sobotu před začátkem jarní části sezóny se na hřišti TJ Sokola Zdislavice konal
druhý ročník turnaje starších přípravek. Po odehrání základních skupin bral domácí tým A v rámci
nadstavby Play off bronzové medaile, když turnaj zakončil výhrou 3:1 nad Divišovem v zápase o třetí
místo. Vítězem turnaje se po dramatickém finále stal Křivsoudov před Trhovým Štěpánovem. Zbylými
týmy v pořadí byly Vlašim B a Zdislavice B. Turnaj proběhl za slunečného počasí a byl jistě dobrým
úvodem po dlouhé zimní přestávce.




Soutěže přípravek
V jarní části Okresní soutěže odehrál tým starší přípravky 5+1 ve skupině B několik vydařených
zápasů. Herní projev některých hráčů se výrazně zlepšoval. Bilance zápasů byla vyrovnaná, pětkrát se
kluci radovali z výher, dále přidali jednu remízu a pětkrát nebodovali. Starší přípravka si tak vylepšila
svoje umístění a s celkovými 22 body ukončila sezónu na konečném osmém místě, které je vzhledem
k bodově slabému podzimu dobrým výsledkem. Střelecky se dařilo také více než na podzim, ale kvůli
vysokým prohrám s týmy z čela tabulky a rezervám v obranné části hry bylo celkové skóre záporné.
Statistiky střelců se po ukončení sezóny 2016/2017 zastavily na 45 brankách u Davida Růžičky, Lukáš
Hromek nastřílel 20 branek, Štěpán Hůdek 16, Pavel Holejšovský 6, Vít Klika 6, Ondřej Fiala 3, Jan
Bouček, Jan Vošický a Filip Hůdek – po 1.
Mladší přípravka, do které věkově spadala velká část hráčů hrajících již také za přípravku starší,
dohrála jarní část turnajově s týmy SK Benešov, Dolními Kralovicemi a Trhovým Štěpánovem. První
dubnové turnaje v Benešově a Trhovém Štěpánově kluci ovládli, ve Zdislavicích a Dolních Kralovicích
bylo výsledkem třetí, resp. čtvrté místo. U této věkové kategorie je velmi znatelná výkonnostní a herní
úroveň jednotlivých hráčů. Nejvíce však v miniturnajích jde o dobrou přípravu, radost ze hry a osvojení
herních návyků zejména u mnohdy začínajících hráčů, proto jsou výsledky i umístění méně podstatné.
Hráči ročníku 2006 – Lukáš, Štěpán, Pavel a Ondřej opouštějí kategorii starší přípravka a vzhledem
k věku mohou od podzimu pokračovat již pouze v kategorii mladší žáci, která se v klubu připravuje.
Doplní je hráči ročníků 2005 a 2004 (dívky). V následující sezóně již nebude obsazena kategorie mladší
přípravka z důvodu nízkého počtu hráčů, všichni zbylí kluci tedy budou zařazeni do týmu přípravky
starší.
Turnaj O pohár obce Ratměřice a Zvěstov
Ještě před prázdninami hráči absolvovali kvalitní turnaj starších přípravek, který proběhl 17.6.2017
v Ratměřicích. Nekompletní tým, s obranou posílenou o Adama, kterému pořadatelé povolili startovat za
náš tým, začal turnaj skvěle a dvěma přesvědčivými výhrami 3:0 nad Voticemi a 5:2 nad Pravonínem se
pasoval do role černého koně turnaje. Poté co v dalším zápase našim střelcům selhala koncovka, přišla
prohra 0:1 s Trhovým Štěpánovem. Závěrečné vítězství 4:0 nad Tatranem Kamenný Přívoz/Jirčany
vrátilo tým na vítěznou vlnu a bodový zisk stačil k nečekanému postupu do finálové skupiny z prvního
místa při skóre 12:3. V dalších zápasech již začínala být znát únava některých hráčů, dostavila se i lehčí
zranění na důležitých postech v nejméně vhodných situacích. I mladší střídající hráči však bojovali
s vypětím všech sil, na herně silnější soupeře finálové skupiny to již nestačilo. Jako klíčový zápas se
ukázal druhý zápas finálové skupiny, znovu s Pravonínem. Naši kluci se ujali vedení, které však
neudrželi a v závěru zápasu inkasovali nešťastnou branku z dalekonosné střely - 1:1. Ztráta se u této
remízy ukázala jako rozhodující. Při konečné rovnosti bodů mezi oběma týmy Pravonín obsadil třetí
příčku před čtvrtými Zdislavicemi díky lepšímu skóre. Týmy, které byly nad naše síly, obsadily první dvě
místa. Vítězem se stal SK
Bystřice před TJ Sokolem
Sedlec-Prčice. Čtvrté místo
i účast v bojích o umístění
nejvyšší
je
každopádně
úspěchem a kluci mohou být
pyšní, že na turnaji byli vidět
a nechali za sebou v dalším
pořadí týmy TJ Jawa Pecerady,
TJ Svoboda Ratměřice, TJ
Sokol Mezno, FK Trhový
Štěpánov i SK Votice.
Zakončení sezóny
Poslední předprázdninový
víkend
byl
ve
znamení
soustředění
v rekreačním
areálu Vrábov u Českého
Šternberka. Počasí bylo více na
koupání než na fotbal a tak byly
voleny tréninky v dopoledních a podvečerních hodinách. Mezi tím si kluci užívali bazénu a aktivit
v přilehlém stínu lesa. Došlo i na tradiční pochod z Vrábova na hrad Český Šternberk a pěkný sobotní
zápas proti žákům druhého stupně základní školy z Vlašimi, kteří byli na Vrábově ubytovaní souběžně.
Kluci byli s pobytem i pestrým programem spokojeni a také natěšeni na blížící se prázdniny.
Závěrem zbývá jen hráčům poděkovat za bojovnost, píli i hezké fotbalové chvíle.
Pěkné, nejen fotbalové, léto všem.
Josef Růžička




POCHOD
VÍTĚZSTVÍ
Prokop klub Zdislavice
by rád poděkoval Všem
účastníkům
tradičního
POCHODU VÍTĚZSTVÍ za
účast na této sportovní
akci. Letošní ročník se
uskutečnil v pondělí 8. 5.
2017 a na start se
dostavilo
celkem
107
účastníků. Jsme rádi, že
se
nejednalo
jen
o dospělé sportovce, ale
tohoto
pochodu
se
zúčastnilo také mnoho
malých
vyznavačů
turistiky. I letos byly
připraveny
dvě
trasy
v délce 10 a 20 km a každý z účastníků si mohl vybrat, na kterou z uvedených tras se vydá. Rádi
přivítáme nejenom pěší turisty, ale můžou se dostavit i milovníci stále populárnější cykloturistiky. Počasí
nám letos opravdu přálo a v cíli pochodu si každý účastník mohl opéct buřta, osvěžit se limonádou nebo
pivem. Ještě jednou děkuji jménem Prokop klubu všem zúčastněným a doufám, že na start příštího
ročníku se dostaví minimálně stejný počet milovníků turistiky.
Dušan Krása

Životní jubilea ...
duben, květen a červen 2017 :
Jaroslava Němcová, Zdislavice 67
Miloslava Bartůňková, Zdislavice 8
Františka Houdková, Zdislavice 135
Růžena Krásová, Zdislavice 166
Karel Hejný, Zdislavice 5
František Říha, Zdislavice 25
Marie Kolářová, Zdislavice 82
Josef Houdek, Zdislavice 171
MUDr. Václav Lonský, Zdislavice 138
Josef Beránek, Zdislavice 113
Anna Kotrčová, Zdislavice 146
Jana Gregorová, Zdislavice 131
Marie Kropáčková, Zdislavice 98
Josef Šanda, Zdislavice 150
František Trávníček, Zdislavice 33
Václav Florián, Zdislavice 207
Miroslav Ptáček, Zdislavice 172
Hana Jankovská, Zdislavice 60
Miroslav Peška, Zdislavice 21
Eva Kuthanová, Zdislavice 42
Marie Hejzlarová, Zdislavice 188
Marie Novotná, Zdislavice 134
Marie Marková, Zdislavice 17

70
75
76
76
76
81
95
55
65
75
76
77
84
85
91
50
50
55
55
60
60
70
92

13. 4. 2017 oslavila 95. narozeniny paní Marie Kolářová

Vítáme nového občánka :
24. 4. 2017 František Filip, Zdislavice 144

Všem srdečně blahopřejeme!

Rozloučili jsme se …
27. 4. 2017
1. 5. 2017

Vladimír Marek, Zdislavice 17
Františka Říhová, Zdislavice 25

(93)
(77)
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