








Vážení spoluobčané,
velmi důležitým bodem posledního jednání zastupitelstva v loňském roce bylo schválení
rozpočtu na rok 2017. Kromě běžných provozních výdajů máme naplánovány i větší investiční
akce zejm. vybudování varovného a výstražného systému (rozhlas), rekonstrukce a přístavba
mateřské školy a nákup nového hasičského vozidla. Po projednání byl návrh rozpočtu schválen
jako vyrovnaný – příjmy i výdaje činí 9 047 tis. Kč. Splátka jistiny dlouhodobého úvěru ve výši
1 500 tis. Kč bude hrazena z přebytku minulých let.
V souvislosti s připravovanými akcemi před námi stojí nelehký úkol a to zajistit potřebné
finanční prostředky na spolufinancování uvedených akcí. I přes velkou finanční náročnost bude
naší snahou udělat maximum pro úspěšnou
realizaci uvedených projektů a přípravu těch
dalších. Často se hromadí dotazy, co bude
s budovou bývalého nádraží. Budova je již
v majetku městyse Zdislavice a v současné
době stále pokračují jednání ohledně
přímého odkupu pozemků v jejím okolí.
Následně bude na využití budovy a jejího
okolí zpracována studie proveditelnosti,
která by měla říci, jaké by bylo její
nejvýhodnější, nejsmysluplnější využití.
Zároveň bych chtěl srdečně poděkovat
všem, kteří se v uplynulém roce aktivně
podíleli na rozvoji a fungování městyse,
kultury, sportu a popřát nejen jim, ale i Vám,
občanům městyse, do nového roku
dostatek energie, zdraví, spokojenosti
a úspěchů.
Osazení vánočního stromu. Foto: D. Volfová

Bc. Pavel Bouček, starosta

Adventní koncert
Oblíbené adventní koncerty jsou
každoročně vítanou příležitostí k zastavení se
v předvánočním shonu. Tuto příležitost jsme
měli i my v pátek 9. 12. 2016 v kostele
sv. Petra a Pavla ve Zdislavicích. Sváteční
náladu a vánoční písně nám přivezli členové
adventního
seskupení
PRSKAVKA
z nedalekých Chotýšan pod vedením paní
Marie Čejkové. Příjemné skladby a průvodní
slova dokázaly v každém z nás umocnit
období adventního rozjímání a očekávání.
Chtěli bychom poděkovat panu P. Janu
Primusovi za propůjčení prostor kostela
a všem kdo se na přípravě a organizaci
koncertu podíleli.
Karel Hejný, místostarosta

- uhraďte nejpozději do 31. 3. 2017 v hotovosti do pokladny Úřadu městyse
Zdislavice v úředních hodinách PO a ST. Poplatek za jednoho psa je 100,- Kč.




Mikulášská ve Zdislavicích
Mikulášská tradice patří v adventním čase zejména u dětí k těm nejoblíbenějším, děti jsou
obdarovány, ale strach vzbuzují i obávaní čerti.
Mikulášská nadílka spojená s rozsvícením vánočního stromu se konala u nás na městečku
3. prosince. Již druhým
rokem místní ženy pozvaly
pro naše nejmenší (a nejen
pro ně) Mikuláše, Anděla
i čerty. Žáci základní školy
pod
vedením
Mgr.
V. Pecháčkové zahájili
program pásmem písniček
a
básniček.
Jejich
vystoupení bylo odměněno
hlasitým potleskem. A už
jsme společně očekávali
příchod Mikuláše. První
mezi nás dorazili čerti
a jako vždy se někde
z davu ozval dětský pláč.

Za chvilku dorazil i Mikuláš
s andělem. Ty statečnější děti
přistoupily k Mikuláši mezi prvními
a zarecitovaly básničku nebo
zazpívaly krátkou písničku, některé
přišly se strachem, ale všechny byly
obdarovány balíčkem sladkostí.

Přítomní se mohli v průběhu odpoledne
občerstvit vlastnoručně opečeným špekáčkem,
zelňačkou nebo vynikajícím svařákem.
Kolem 16.00 hodiny jsme se přesunuli ke
stromečku, zapálili prskavky a rozsvítil se stromeček.
Počasí nám přálo a všichni si toto předvánoční
sobotní odpoledne skvěle užili. Děkujeme všem,
kteří se podíleli na přípravě a průběhu akce.
za organizátorky Dana Volfová, foto Š. Šandová

Poradenské dny České obchodní inspekce ve Vlašimi v roce 2017
Živnostenský odbor ve Vlašimi oznamuje, že Česká obchodní inspekce Praha bude
poskytovat i v roce 2017 zdarma své poradenské a informační služby pro občany vždy každou
první středu v měsíci od 12.30 hod. do 14.00 hod. v budově Městského úřadu Vlašim, Dvůr
413 (budova u zámeckého parku), II. patro, v kanceláři živnostenského odboru, číslo dveří
214.
V uplynulém roce většina dotazů občanů i podnikatelů byla převážně zaměřena na
reklamační řízení. Věříme, že tato služba bude i nadále využívána a bude pro naše občany
přínosem.
Bc. Ivana Vlachová, vedoucí živnostenského odboru




Vánoční turnaj v ping pongu
Stará garda Zdislavice uspořádala již patnáctý ročník ping-pongového
vánočního turnaje konaného 26. prosince 2016 v místní tělocvičně.
Za účasti 20ti mužů (kategorie nad 15 let), čtyř účastníků do 15ti let a dvou
žen byl turnaj rozehrán v deset hodin dopoledne. Muži byli rozděleni do čtyř
skupin, pátou skupinu tvořily ženy a děti.
Systémem každý s každým byla hrána pátá skupina (děti + ženy). Pořadí bylo
následující:
1. místo Hejný Josef
2. místo Strnad Jakub
3. místo Míka Pavel
Všichni na stupních vítězů dostali věcné
ceny, stejně jako hráči a hráčky na čtvrtém
až šestém místě (Heřmánková Pavla,
Pastorková Marie, Pastorek David).
Hlavní kategorie mužů: ze skupin, kde se
hrálo každý s každým, postupovali první
čtyři a dále turnaj pokračoval vyřazovacím
způsobem. Konečné pořadí bylo takovéto:

1. místo Prokop Miloš
2. místo Navrátil Radek
3. místo Kohout Jaroslav
4. místo Janeba Jiří
Všichni soutěžící až do osmého
místa dostali za účast a za
výkony ceny, které jako každým
rokem
věnovali
pořadatelé
vánočního turnaje.
Fotografie z tohoto turnaje je
možné
si
prohlédnout
ve
fotogalerii
na
webových
stránkách Městyse Zdislavice.
Antonín Žák

Z činnosti SDH
Dne 22. října 2016 proběhlo v kulturním
domě v Načeradci vyhlášení výsledků Benešovské
hasičské ligy. Týmy, které nás v letošním roce
reprezentovaly, si vedly velice dobře. Družstvo mužů
„A“ se stalo vítězem letošního ročníku, družstvo žen
se umístilo na celkovém druhém místě a družstvo
mužů „B“ se umístilo na 23. místě. S přihlédnutím na
to, že se této ligy zúčastnilo v průměru 30 družstev
mužů a 15 družstev žen, musím před výkony všech
družstev smeknout a zároveň všem reprezentantům
včetně jejich trenérů poděkovat a popřát jim mnoho
skvělých výsledků i v nadcházejícím roce 2017.


Družstvo mužů „A“


Dne 12. listopadu 2016
jsme uspořádali v sále místního
VOD oslavu 130. výročí založení
sboru dobrovolných hasičů ve
Zdislavicích. Této oslavy se
zúčastnili členové SDH Zdislavice,
dále za městys Zdislavice starosta
Bc. Pavel Bouček, zástupci OSH
Benešov
a
zástupci
SDH
z okolních vesnic a Vlašimi.
Přítomní se seznámili s historií
hasičského sboru, jeho současnou
činností a s výsledky družstev
v požárním sportu. V průběhu
večera byly předány členům SDH
věrnostní stužky za léta činnosti
v SH ČMS, čestná uznání za
aktivní činnost ve sboru a pamětní
listy. V rámci oslavy bylo našemu
sboru uděleno čestné uznání za
příkladnou činnost od městyse Zdislavice, medaile ředitele HZS Středočeského kraje a pamětní listy od
OSH Benešov, SDH Kuňovice, SDH Rataje a SDH Vlašim. Pro všechny přítomné bylo zabezpečeno
pohoštění a k tanci nám zahrála kapela Triton. Jako dárek, k 130. výročí založení sboru, jsme si věnovali
renovaci naší koňské stříkačky z roku 1888. Renovace nás sice i za přispění sponzorů vyšla na 36.332,Kč, ale určitě stála za to.
Děkuji tímto zastupitelům městyse Zdislavice za finanční podporu při pořádání těchto oslav
a VOD Zdislavice za pronájem sálu a zabezpečení pohoštění.
Zásahy: 14. 10. 2016 – taktické cvičení - požár panelového domu Vlašim
22. 11. 2016 – požár autobusu D1
Sbor dobrovolných hasičů Zdislavice Vám přeje hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a osobních
úspěchů v roce 2017.
Za SDH Pavel Hůdek. Foto: archiv SDH

Vybráno z obecní kroniky rok 1972
Mezinárodní den žen - S podporou školy uspořádal MNV 12. března na slavnost k Mezinárodnímu dni
žen. Oslava se konala v kinosále za velké účasti místních žen. Též byl promítnut film.
Májové dny - I letos místní obyvatelé při Národní směně upravovali prostranství kolem domů a školní
mládež kolem školy, aby naše obec byla na slavné májové dny čistá. Tradice i letos byla dodržená ve
stavění máje a pálení čarodějnic. Vše probíhalo na starých místech. Na slavnost 1. máje žáci místní školy,
družstevníci i ostatní obyvatelé odjížděli do Vlašimi. U příležitosti 27. výročí osvobození naší vlasti
shromáždili se žáci školy u pomníku padlých, kde položili pionýři věnec a ředitel školy s. Stara přečetl
slavnostní projev.
Lampiónový průvod - U příležitosti 55. výročí VŘSR uspořádala škola lampiónový průvod obcí, který
se velmi vydařil. Byla velká účast místních občanů.
Slučovací schůze JZD - Slučovací schůze JZD se konala 28. března 1972 v sále sokolovny TJ Sokol
Zdislavice. Slučovaly se JZD Bolina, Chlum, Javorník, Rataje a Zdislavice v jeden výrobně ekonomický
celek s platností od 1. ledna 1972 s názvem JZD Zdislavice. Schůze se zúčastnilo 145 členů, z toho
Bolina 33, Chlum 17, Rataje 22, Javorník 23 a Zdislavice 50 členů. Dále se zúčastnili zástupci MNV, OV
KSČ a OZS.
Jednotné zemědělské družstvo - Ve sloučeném JZD pracuje 245 stálých pracovníků, z toho 112 mužů
a 133 žen. V roce 1972 obdrželo 6 družstevníků půjčku na výstavbu rodinných domků v celkové výši
100 000 Kčs. Ve výstavbě JZD byly dokončeny silážní žlaby na farmě Chlum. Dále byla vybudována
sušička na farmě Zdislavice, která zasáhla do sušení obilí letošní sklizně. Jako racionální opatření byly
pořízeny dva krmné automaty KA-80 na farmě Zdislavice. Probíhala velmi dobrá spolupráce s STS
Olbramovice a STS Kostelík. Spolupráce probíhala v postřikách obilovin, brambor a sklizni lnu. Nyní má
družstvo 41 traktorů, z toho 4 pásové. Družstevníci mají 208 záhumenek, z toho 144 společných.
Hektarové výnosy – pšenice 27,0 q, žito 28,5 q, ječmen 40,4 q, oves 28,1q a brambory 92,6 q.
-dv



Fotbalová přípravka v roce 2016
V první polovině roku tým starší přípravky dohrával jarní část soutěže.
Po celou dobu se držel ve střední části tabulky se střídavými úspěchy.
Výsledkem bylo konečné 9.místo s těsným odstupem jediného bodu za
Tichonicemi a Křivsoudovem.
Začátkem dubna se uskutečnil první ročník turnaje přípravek ve
Zdislavicích. Z šesti týmů obsadil tým A domácích hezké druhé místo po
prohře až v penaltové loterii s Trhovým Štěpánovem.
V rámci letní přestávky kluci absolvovali víkendové soustředění v chatkovém rekreačním
areálu Vrábov u Českého Šternberka. Kromě fotbalu byly jeho součástí další míčové aktivity,
koupání i turistika. I přesto, že občas zazlobilo deštivé počasí byli všichni spokojeni.
Podzimní část byla poznamenána odchodem několika hráčů, kteří překročili věkový limit
daný pro starší přípravku, věkový průměr týmu se snížil. Vstup do soutěže navíc po změnách
na některých klíčových postech tomu odpovídal. Bodový zisk oproti stejnému období v roce
2015 byl poloviční. Je
však
třeba
si
uvědomit, že hráči
ročníků 2008, 2007,
kteří odpovídají ještě
kategorii
mladší
přípravka
sehrávají
utkání v rámci vyšší
věkové
kategorie
s chlapci o 2-3 roky
staršími a to je ve hře
i výsledcích patrné.
Přesto
v podzimní
části soutěže hráči
starší
přípravky
Zdislavic
nastříleli
pěkných 45 branek.
Střelci podzimu 2016
byli David Růžička
s 21 brankami, Lukáš
Hromek – 12, Štěpán
Hůdek – 6, Vít Klika – 3, Jan Bouček, Jan Vošický a Filip Hůdek – po 1.
Osmiletí a mladší hráči sehráli na podzim formou miniturnajů také zápasy kategorie
mladší přípravka. Většina zápasů byla velmi vyrovnaných, zrodily se i překvapivé výsledky jako
výhra nad Vlašimí.
Ještě před koncem roku přípravka Zdislavic vyrazila na turnaj do Zruče nad Sázavou.
Kluci měli možnost vyzkoušet si hru proti silným soupeřům na rychlém povrchu palubovky. Po
jedné remíze, jedné výhře a třech porážkách obsadili 5.místo. Více než výsledek samotný byly
pro kluky důležitější zápasové zkušenosti. Ty bude třeba dále prohlubovat i v letošním roce,
který nebude lehčí než uplynulý.
Josef Růžička

Hodnocení fotbalového podzimu
Fotbalový podzim je uzavřen a přišel čas vyhodnotit podzimní působení našich týmů.
V první řadě bychom chtěli poděkovat všem, kteří se během celého roku podíleli na
základních činnostech Sokola. Jsou to samozřejmě trenéři a vedoucí jednotlivých mužstev – ti
zajišťovali po celý rok pravidelný tréninkový proces a veškeré potřebné úkony spojené s účastí
v mistrovských soutěžích. Dále bychom chtěli poděkovat těm, kteří se podíleli na přípravě
a údržbě obou travnatých hřišť.
Zhodnocení sportovních cílů našich týmů:
„A“ mužstvo – V létě jsme se po několika letech působení v krajské I.B třídě vrátili do okresního
přeboru, kde jsme s omlazeným kádrem na 9. místě se 17 body.
„B“ mužstvo – naše rezerva je (bez porážky) na druhém místě se 32 body.




Ceník za zneškodnění odpadů na skládce EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o.
pro rok 2017
EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o., Lhotská 372, Trhový Štěpánov 257 63
e-mail: ekoso.odpady@tiscali.cz, http: www.ekoso.cz
Další podrobnější informace týkající se přepravy odpadů, druhů odebíraných odpadů
a podmínek pro jejich přijetí, obdržíte v průběhu provozní doby na skládce Trhový Štěpánov nebo na
telefonu 317 851 654 a 317 851 725
Původce odpadu: obec a občané individuálně (ceny jsou uvedeny v Kč za 1 tunu odpadu)
skládko odvody-zákon o
Druh odpadu
DPH
vné
odpadech
celkem
poplatek*

Zemina nebo kameny
- použitelné jako technologický materiál
Stavební, demoliční a další odpady
- použitelné jako technologický materiál
(bez objemných částí, čisté)
Stavební a demoliční odpady
- nepoužitelné jako technologický materiál
Stavební odpady s obsahem azbestu
Ostatní (O) :
komunální+ ostatní++
- které nelze hodnotit na základě vyluhovatelnosti
- s hodnotami vyluhovatelnosti do limitní třídy IIa

rekultivace**

30
30
24
24
333
333

--500
--500
--500

100
100
100
100
35
35

20 (15%)
20 (15%)
26 (21%)
26 (21%)
77(21%)
77(21%)

150
650x
150
650x
445
945x

333

500

35

77(21%)

945

396
500+
565++

500
500
500

35
100
35

1022
91(21%)
90 (15%) 1190xx
126 (21%) 1226

Původce odpadu: podnikatelské a právnické subjekty (ceny jsou uvedeny v Kč za 1 tunu odpadu)
skládko odvody-zákon o
Druh odpadu
DPH
vné
odpadech
(21%) celkem
poplatek*

Zemina nebo kameny
- použitelné jako technologický materiál
Stavební, demoliční a další odpady
- použitelné jako technologický materiál
(bez objemných částí, čisté)
Stavební a demoliční odpady
- nepoužitelné jako technologický materiál
Stavební odpady s obsahem azbestu
Ostatní (O) :
komunální+ ostatní++
- které nelze hodnotit na základě vyluhovatelnosti
- s hodnotami vyluhovatelnosti do limitní třídy IIa
* poplatek za uložení odpadů dle §45 Zák. č.

rekultivace**

89
89
460
460

--500
--500

35
35
35
35

26
26
104
104

150
650x
599
1099x

460

500

35

104

1099

765
700+
765++

500
500
500

35
100
35

168
168
168

1468
1468
1468

185/2001 Sb., který činí u odpadů komunálních
a ostatních 500 Kč za uložení jedné tuny odpadů (kromě odpadů použitelných jako technologický materiál). K této
položce není účtováno DPH.
** rekultivační rezerva dle §49 Zák.č.185/2001 Sb., která činí u odpadů komunálních 100 Kč a odpadů
ostatních 35 Kč za uložení jedné tuny odpadů.
x
Vyšší cena je účtována v případě, že je vyčerpán limit maximálního množství materiálu pro technické
zabezpečení skládky.
xx
Cena platí i pro původce, kteří zneškodňují odpady podobné odpadu komunálnímu, prostřednictvím sběrného
systému obce.
Pro ostatní odpady (kromě komunálních), stavební a demoliční odpad (dle množství a druhu) lze cenu
stanovit dohodou.
Cena za odběr pneumatik: Pneumatiky – malé (osobní automobily): 1 742,- Kč (vč. DPH 21%) za 1 tunu
Pneumatiky – velké (nákladní automobily, traktory): 2 408,- Kč (vč. DPH 21%) za 1 tunu
PROVOZNÍ DOBA SKLÁDKY: pondělí, úterý, čtvrtek 7.30 - 15.30 - středa
7.30 - 16.00
pátek 7.30 -15.00 - sobota (pouze 1. a 3. v měsíci) 7.30 - 12.00 (jen pro občany)
Odpad není přijímán v průběhu provozní doby od 11.00 do 11.30 (polední přestávka).
Společnost EKOSO zajišťuje pronájem kontejnerů a odvoz odpadů (objemný, stavební, bioodpad, azbest).
Odpady dodávané ke zneškodnění uložením na skládku nesmí obsahovat biologicky rozložitelné odpady
a odpady nebezpečné. Tyto složky musí být důsledně vytříděny a dodány ODDĚLENĚ !





Spolek zdislavických žen vás srdečně zve na

Kdy: 18. 2. 2017 od 14,00 hodin
Kde: V Kulturním domě ve Zdislavicích
Co nás čeká:



ZDISLAVICE KNIHOVNA
PROSINCOVÉ NOVINKY 2016
BOČEK EVŽEN – ARISTOKRATKA NA KONI další příběhy mladé aristokratky Marie Kostkové
z Kostky od známého moravského kastelána
GRISHAM JOHN RAY – OSAMĚLÝ STŘELEC americký
thriller
z právnického
prostředí
o svérázném advokátovi se zvláštními případy
i přístupem

Životní jubilea ...
listopad a prosinec 2016 :
Jiří Bouček, Zdislavice 65
Antonín Krása, Zdislavice 166
Blažena Šandová, Zdislavice 150
Josef Kůžel, Zdislavice 24

50
55
77
87

Bc. Pavel Bouček, Zdislavice 155
Jiří Daněk, Zdislavice 172
Věra Houdková, Zdislavice 156
František Krejčí, Zdislavice 108
Josef Kotrč, Zdislavice 146
Antonín Veselý, Zdislavice 3

50
55
80
81
81
88

Vítáme nového občánka :
23. 10. 2016 Ema Hejzlarová,
Zdislavice 62

Všem srdečně blahopřejeme!

KELEOVÁ-VASILKOVÁ TÁŇA – VŮNĚ ŽIVOTA
- román pro ženy o touze po lásce, jistotě a domově
KEPLER LARS – PLAYGROUND - švédský
dobrodružný
román
o
ženě
s
vlastním
traumatizujícím zážitkem, který by se měl opakovat
u jejího syna
MARTIŠKOVÁ PETRA – SÁZKA NA LÁSKU osudy sedmnáctileté Heidi, která žije a pracuje
v horském penzionu
MORIATY LIANE – TŘI PŘÁNÍ - vtipný román
pro ženy, jehož hlavními hrdinkami jsou trojčata dospělé sestry a jejich životní osudy i touhy
ROBB J. D. – TOTOŽNOST NEZNÁMÁ detektivní román, ve kterém Eva Dallasová vyšetřuje
sérii záhadných vražd
ŘEHÁČKOVÁ VĚRA – HŘEŠIT JE LIDSKÉ román pro ženy o manželství mladého muže
a podstatně starší ženy
VÁŇOVÁ MAGDA – NEBÝT SÁM - román
o osudech Konráda, který po smrti rodičů vyrůstá
u tety a strýce a se svou osamělostí se vyrovnává až
do dospělosti
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