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V sobotu 7. 10. 2017 Rybářský spolek ve Zdislavicích uspořádal závody na rybníku Židák.
I přes nepřízeň počasí byla účast hojná a všech 35 závodníků si za kamarádsky soutěživé atmosféry
báječně zalovilo. O týden později dne 14. 10. 2017 jsme se sešli ještě jednou u příležitosti výlovu
rybníku Židák. Zřejmě i vzhledem k vyšší věkové kategorii lovících rybářů se tuto sobotu na nás
sluníčko nejen smálo, ale i do kostí hřálo a dokonce opalovalo. Závodníci nám v rybníku nechali ještě
dostatek ryb, a tak se na městečku prodával kapr, amur, candát i tolstolobik.
Bylo nám ctí prožít s vámi tyto akce, které provázela přátelsky uvolněná atmosféra, přejeme
krásný barevný podzim a těšíme se na shledání s vámi na dalších akcích na našich rybnících.
Tomáš Pastorek, foto Karel Klenot

Milí spoluobčané,
máme za sebou třetí čtvrtinu letošního roku a všichni jste si povšimli, že v současné době probíhá
rekonstrukce a přístavba mateřské školky. Tato akce je rozdělena do několika etap a akce by měla být
dokončena do konce příštího roku. Při probíhajících kontrolních dnech bylo konstatováno, že akce
probíhá v souladu s harmonogramem. Do konce listopadu by měla být hrubá stavba pod střechou
a budova osazena okny. Další práce budou probíhat v zimních měsících. Úspěšně byl dokončen výstražný
varovný systém a došlo k instalaci nového rozhlasu. Tímto opětovně žádám občany, kde ještě přetrvávají
problémy se slyšitelností, aby nás o této
skutečnosti informovali. S dodavatelskou
firmou je dohodnuto, že provede nápravu.
V měsíci září došlo k realizaci dvou
dětských hřišť, jedny herní prvky jsou
umístěny v mateřské školce a druhé za
úřadem městyse naproti malému hřišti.
V některých z minulých čísel našeho
zpravodaje jsem informoval, že budeme
realizovat
přípojku
vodovodního
a kanalizačního řadu k rekreačnímu
zařízení na „Pekle“, ale od tohoto záměru
jsme po dohodě s majiteli penzionu
odstoupili a realizaci ponechali na nich.
Městys řad po dokončení a kolaudaci
Dětské hřiště za
pouze převezme. Z dalších akcí, které
úřadem městyse.
zmíním, je pořízení kompostérů - žádost
o dotaci na nákup je podána a bude o ní rozhodováno na počátku roku 2018. O výsledku Vás budu
informovat. Provedli jsme výběrové řízení na nákup nového hasičského vozidla, kdy jako dodavatel byla
vybrána firma THT Polička. Vozidlo CAS bude SDH dodáno ke konci letošního roku. V současné době
pracujeme na přípravě výběrového řízení na dodavatele akce „Vodovod, posílení vodních zdrojů
a rozšíření akumulace“. Jedná se o to, že dojde k vybudování dvou nových studní v lokalitě „Židův
kopec“, výtlačného řadu a
vybudování nového vodojemu
o objemu 100 m3. Na tuto akci
jsme získali 3 mil. Kč dotaci od
SFŽP.
V současné
době
pracujeme na možnosti podat
dotaci na nákup techniky do
lesů a na rekonstrukci požární
nádrže v „Bolinsku“. Toto bude
projednáno na zastupitelstvu
městyse. Dále se zaměřujeme
na dotaci na vybudování
nových
chodníků,
kdy
projektovou dokumentaci již
máme a budeme ji v listopadu
konzultovat s poskytovatelem
dotace. Jedná se o chodník ve
Přístavba mateřské
směru na Chlum od Klenotů po
školky.
administrativní budovu VOD,
dále od školky k úřadu, od Marků ve směru na Bolinu po cestu vedoucí ke hřišti a poslední od Krásů až
k železničnímu přejezdu ve směru na Rataje.
V současné době přistavujeme velkoobjemové kontejnery na obvyklá místa po dobu cca 2 měsíců.
Po tomto čase zůstane umístěn i přes zimu jeden kontejner naproti úřadu městyse tak, jak tomu bylo
i v loňském roce.
Vysvětlení k nutnosti zastavení pitné vody na hřbitově - v době, kdy máme několik let po sobě
suché zimy a léta, bylo nezbytné, abychom předně zajistili pitnou vodu pro naše obyvatele, ale i firmy,
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které u nás působí. Dalším faktem je, že někteří naši občané, ale i občané z ostatních obcí si na hřbitov
jezdili pro vodu na zalévání proto, aby doma ušetřili. Není jednoduché sehnat firmu, která byla ochotná
instalovat novou pumpu na stávající studnu, ale i to se povedlo. Při instalaci pumpy bylo zjištěno, že ve
studni je naházen asi metr prázdných kalíšků! Někteří návštěvníci hřbitova si pletli studnu s odpadkovým
košem a jistě to nemůžeme svádět jenom na děti. Jak si vážíme majetku v našem městysi je vidět i na
čekárně na městečku. Takový nepořádek není hned tak někde k vidění. Městys Zdislavice tuto čekárnu
nechává dvakrát týdně uklízet, ale jak je vidět, bez výsledku.
Bc. Pavel Bouček, starosta

Nový školní rok
V letošním roce plní povinnou školní docházku v naší základní škole 93 žáků, z toho 13 prvňáčků.
Máme nového vyučujícího - Mgr. Petra Ryšlavého. Ten převzal úvazek za paní učitelku Blanku
Kadlecovou, která odešla na zasloužený odpočinek. Se svými žáky se ale i tak setkává, protože si
ponechala svoji oblíbenou výchovu ke zdraví.
Nás opět čeká rok plný učení, projektů, exkurzí a výletů. Začínáme rovněž další projekt z peněz
EU a MŠMT, nazvaný „Šablony 2“. Je zaměřený především na vzdělávání pedagogů v souvislosti
s inkluzí. Mohli jsme si dovolit do mateřské školy ke dvouletým dětem zaměstnat chůvu a ve škole máme
školního asistenta, který bude pomáhat s dětmi, ohroženými školním neúspěchem.
Přes prázdniny jsme opět vylepšili školu, nechali barevně natřít rámy dveří a koupili jsme dvě
nové tabule. Ještě nás do Vánoc čeká výměna lina na chodbě v budově „radnice“. Přemýšlíme, co se
školním dvorkem, který se nám nelíbí. Připravujeme rekonstrukci učebny chemie, která svým vybavením
patří spíše do muzea.
V mateřské škole máme 35 dětí, takže nám jedno místo zůstalo volné. Stále se MŠ pohybuje
v režimu staveniště, proto prosím všechny rodiče, ať se se svými dětmi v tomto prostoru pohybují
s maximální opatrností.
S novým školním rokem přeji všem žákům hezké známky a vyučujícím hodné a pilné žáky.
Mgr. Irena Králová

V září poprvé usedli do školních lavic tito prvňáčci – Anežka Dvořáková, Jan Hejzlar, Nela Hladílková,
Daniel Jankovský, Jitka Kučerová, David Kupsa, Šárka Kupsová, Jakub Melichar, Pavel Pastorek,
Dominik Sedlák, František Strnad, Amálie Strnadová, Tomáš Vošický. Třídní učitelka Mgr. Dagmar
Vodolánová (foto D. Volfová)
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SRÁŽKOMĚR ZDISLAVICE
NOVÝ MĚŘICÍ SYSTÉM
V rámci projektu „Varovný a výstražný
systém a digitální povodňový plán“ byl
pořízen a je nově v provozu automatický
člunkový srážkoměr pro měření kapalných
atmosférických
srážek
v průběhu
vegetačního období. Tyto typy srážkoměrů
jsou
standardně
využívány
Českým
hydrometeorologickým ústavem i státními
podniky Povodí a splňují požadavky pro
měření srážek také pro lokální výstražné
systémy.
Nový
měřicí
systém
umožňuje
zveřejnit srážkové úhrny za posledních sedm
dní, tyto údaje jsou v grafické podobě nově
uveřejněny
na
webových
stránkách
www.srazky.cz a v nejbližší době bude odkaz
umístěn i na webových stránkách městyse.

Z činnosti SDH
Dne 26. srpna 2017 uspořádali členové SDH Zdislavice na místním fotbalovém hřišti v rámci
7. kola Benešovské hasičské
ligy 7. ročník Memoriálu
Josefa
Moudrého.
Této
soutěže se zúčastnilo 22
družstev mužů a 10 družstev
žen. I díky krásnému počasí
se nám
soutěž
velice
vydařila.
Dovolte mi touto
cestou poděkovat sponzorům,
kterými
byli:
městys
Zdislavice, VOD Zdislavice,
pivovar Velké Popovice,
Velteko
s.r.o.
Vlašim,
Motoron s.r.o. Křížov, Rabbit
Trhový Štěpánov a.s., Karel
Matuška,
Auto
Pražák
Assistance s.r.o., Koloniál
Zelinger Vlašim, Řeznictví
Vávra Vlašim.
Soutěže:
24. 6. 2017 - BNL Křivsoudov – Zdislavice muži – 10. místo, Zdislavice ženy – 3. místo
25. 6. 2017 - BNL Louňovice pod Blaníkem – Zdislavice muži – 10. místo, ženy – 5. místo
1. 7. 2017 - BNL Daměnice – Zdislavice muži – N, Zdislavice ženy – 1. místo
15. 7. 2017 - BNL Jankov (noční) – Zdislavice muži – 5. místo, Zdislavice ženy – 3. místo
29. 7. 2017 - BNL Malovice – Zdislavice muži – 14. místo, Zdislavice ženy – 1. místo
5. 8. 2017 - BNL Načeradec (noční) – Zdislavice muži – 5. místo, Zdislavice ženy – 6. místo
26. 8. 2017 - BNL Zdislavice – Zdislavice muži – 8. místo, Zdislavice ženy – 7. místo
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2. 9. 2017 - BNL Střezimíř – Zdislavice muži – 5. místo, Zdislavice ženy – 1. místo
16. 9. 2017 - BNL Všechlapy – Zdislavice muži – 1. místo, Zdislavice ženy – 2. místo
23. 9. 2017 - JHL Chlum u Křemže – Zdislavice muži – 1. místo
23. 9. 2017 - Velká cena okresu Český Krumlov - Frymburk (noční) – Zdislavice muži – 2. místo

V konečném pořadí Benešovské hasičské ligy v požárním útoku obsadilo družstvo žen
celkové 1. místo a družstvo mužů celkové 6. místo.
Zásahy:
22. 6. 2017 - technická pomoc Zdislavice
23. 6. 2017 - padlý strom na plot ČOV Zdislavice
30. 6. 2017 - padlý strom na Vracovice
5. 7. 2017 - požár skládky Trh. Štěpánov
8. 7. 2017 - požár pole Trh. Štěpánov
8. 7. 2017 - požár pole Trh. Štěpánov
10. 7. 2017 - požár strniště Sedmpány
10. 7. 2017 - požár pole Otročice
22. 7. 2017 - záloha HZS PS Vlašim

26. 7. 2017 - požár pole Čechov
30. 7. 2017 - záloha na vlastní stanici
3. 8. 2017 - kouř z novostavby Čechtice
5. 8. 2017 - asistence při ohňostroji Kondrac
6. 8. 2017 - požár hrabanky Sedmpány
7. 8. 2017 - doutnající les Bolina - Šebířov
11. 8. 2017 - čerpání vody Bolinka 53
11. 8. 2017 - čerpání vody Vlašim
31. 8. 2017 - požár stodoly Bukovany
Za SDH Pavel Hůdek

Lipnice 2017
Přichází podzim a já bych měl opět zhodnotit jubilejní 35. ročník výletu na Lipnici.
Nejprve mi dovolte vzpomenout na kamaráda Pepu Vojtíška, který na Lipnici mnoho let jezdil,
ale bohužel již není mezi námi ,,Pepo, vždy pojedeš na Lipnici jako jeden z nás".
Na startu se nás letos moc nesešlo, ale i bez těch, co nejeli, byla nálada po celý víkend
skvělá.
Možná
byste někteří rádi
četli
nějaké
pikantnosti
z
našeho
výletu,
ale musím vás
zklamat. Pokud
se nějaké dějí,
tak
vždy
zůstanou
mezi
námi. Snad jednu
zajímavost
musím
zmínit.

Jeden z účastníků letos dojel cestu zpět ,,50 km" bez poloviny
řídítek. Šikula, co myslíte? Fotku přikládám. Asi se budu
opakovat, ale opět si musím postěžovat, že mladší generace
NÁS MOC NEDOPLŇUJE. Jinak vše proběhlo bez úrazu, snad
jen s několika defekty, ale ty ke kolům patří. Ještě jednu věc na
závěr, vítáme i kamarády, co se na klasické kolo už necítí, tak
mohou jet na elektrokole.
Přeji krásný zbytek roku, a pokud budete mít chuť příští
rok si vyrazit s námi na kole, tak se sejdeme koncem července na
startu už 36. ročníku.
Ota Volek
ZDISLAVICKÝ ZPRAVODAJ



Vybráno z obecní kroniky
rok 1974
Vítání nových občánků narozených v roce 1973 - Český svaz žen Zdislavice uspořádal
27. ledna slavnost „Vítání nových občánků“ na MNV ve Zdislavicích. Přítomné maminky a hosty
přivítala za ČSŽ s. Dagmar Gregorová. Slavnostní řeč přednesl tajemník MNV s. Antonín Veselý, ve
kterém zdůraznil postavení rodiny v socialistickém státě a odpovědnost rodičů za správnou výchovu
dítěte.
Mezinárodní den žen – ve vyzdobené tělocvičně TJ Sokol Zdislavice se sešly místní ženy
v počtu 118, aby oslavily svůj svátek. Oslavu zahájil předseda kulturní komise s. František Stara,
který přivítal všechny přítomné ženy a seznámil je s pořadem slavnosti. Kulturní program zajistila
ZDŠ Zdislavice. Hlavní referát přednesl zástupce MNV s. Ladislav Kadlec. V projevu blahopřál
ženám k svátku a kladně hodnotil jejich obětavou práci pro společnost a zkrášlení obce. Volná zábava
se zpěvem a tancem trvala až do půlnoci.
Mezinárodní den dětí – „Ženy dětem“, toto heslo si ženy vytkly na oslavu MDD, která byla
jimi uspořádána. Oslava byla rozdělená na dva dny. V sobotu byla oslava s rázem sportovním, kde
měly děti možnost závodit na tříkolkách, koloběžkách, v pytlích, v hodu míče na cíl a jiné. V neděli
byl kulturní program, kde se promítaly filmy a podávalo se občerstvení. Celkové oslavy se zúčastnilo
přes 120 dětí.
Požáry – 13. srpna letošního roku ve 14,30 hodin vznikl požár ve skladu výkupního podniku,
který byl způsoben samovznícením sušené granulované moučky. Likvidace požáru se zúčastnilo
6 okolních požárních sborů. Odhadovaná škoda je 100 000,- Kčs.
4. října v 10,45 hodin vznikl požár v objektu JZD, kde při práci na výstavbě bramborárny
nedopatřením při sváření zalétl opalek do tepelné isolace střechy. Hašení požáru se zúčastnilo
6 okolních požárních sborů. Škoda odhadnuta na 60 000,- Kčs.
Komunistická strana Československa – místní organizace má 14 členů a 4 kandidáty. Celkový
věkový průměr všech členů činí 52 let.
Český svaz žen – práce v letošním roce byla velmi dobrá, jak ukazuje jejich celková činnost.
22. ledna uspořádaly přednášku odborného ženského lékaře MUDr. Drábka na téma „Fyziologie
a nemoci ženy“. Přednáška se velmi líbila a zúčastnilo se jí 57 žen. 26. ledna – „Společenský ples“.
27. ledna – „Vítání nových občánků“. 26. února uspořádaly dětský karneval, kde se sešlo velké
množství masek, od těch nejmenších, kteří sotva chodily, až k největším. V 15.00 hodin se masky
seřadily do průvodu a s kapelou, složenou z rodičů dětí, prošly obcí. Po průvodu byla pro děti
uspořádaná zábava, která trvala do 17.00 hodin. 8. března s pomocí MNV uspořádaly oslavu MDŽ.
10. března uspořádaly v tělocvičně TJ Sokol Zdislavice vystoupení oblíbeného pražského zpěváka
Jiřího Vašíčka. Vstupné 10 Kčs a bylo vyprodáno. V červenci byl uskutečněn zájezd žen s dětmi na
Safari do Dvora Králové. Zájezdu se zúčastnilo 32 dětí. V měsíci listopadu probíhal pod vedením
Libuše Jahodářové kurz vaření. Kurz byl rozdělen do pěti lekcí. Zúčastnilo se 14 žen. Během roku
uskutečnily dva zájezdy do pražských divadel. Pro zkrášlení naší obce odpracovaly přes 200
brigádnických hodin vysazováním růží a úpravou parčíků. Stejným způsobem jako loni projevily
ženy pozornost 41 občanům starších 70 let v naší obci. Předaly jim dárkové balíčky s vánočním
blahopřáním.
Jednotné zemědělské družstvo – při druhém slučování JZD, které probíhalo začátkem roku,
k JZD Zdislavice byly přidruženy obce Miřetice, Kuňovice a Chmelná. Pod JZD Zdislavice nyní
spadají obce: Bolina, Chlum, Chmelná, Javorník, Kuňovice, Miřetice, Rataje a Zdislavice.
Obhospodařují 2 500 ha zemědělské půdy. Silné deště ovlivnily senoseč a hlavně sklizeň brambor,
kde pomocí brigád se muselo 65 ha vybírat ručně. Při sklizni obilovin pracovalo na našich polích 16
kombajnů, mezi nimi 2 až z okresu Nitra.
-dvZDISLAVICKÝ ZPRAVODAJ



VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
20. a 21. 10. 2017 - okrsek ZDISLAVICE
Počet zapsaných voličů :
Vydané obálky :
Počet platných hlasů :
Volební účast :
Číslo strany
1
2
4
7
8
9
10
12
15
20
21
24
26
28
29

……………………………………….. 462
……………………………………….. 320
………………………………………. 318
………………………………………. 69,26 %

Název strany
Občanská demokratická strana
Řád národa – Vlastenecká unie
Česká strana sociálně demokratická
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Komunistická strana Čech a Moravy
Strana zelených
ROZUMNÍ
Strana svobodných občanů
Česká pirátská strana
TOP 09
ANO 2011
Křesťanská a demokratická unie - ČSL
REALISTÉ
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)

Počet hlasů
18
1
23
25
34
2
1
7
24
10
120
24
6
1
22

Kotlíkové dotace pro občany Středočeského kraje
Dne 31. 8. 2017 došlo k vyhlášení programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva
v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017 – 2019“. Díky ní si mohou obyvatelé
Středočeského kraje zažádat o příspěvek na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním
v 1. a 2. emisní třídě dle ČSN EN 303-5. Podpořena tak bude realizace výměny zdroje tepla na
pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel výhradně určený pro spalování
biomasy, automatický kotel na uhlí a biomasu či plynový kondenzační kotel. Dotace se pak
nevztahuje na výměnu kamen, krbových kamen a krbů, a to i v případě, že slouží k primárnímu
vytápění objektu. Finanční podpora může dosáhnout výše 75 000 Kč až 120 000 Kč, a to podle
kategorie nově pořízeného tepelného zdroje.
Podmínkou k získání podpory je splnění směrnic EU (ekodesign) pro nové zdroje.
K prokázání emisní třídy 1. a 2. je žadatel dále povinen přiložit k žádosti doklad o kontrole
technického stavu a provozu kotle. Jedná se o revizní zprávu, kterou byli všichni majitelé kotlů
na tuhá paliva o příkonu 10 – 300 kW napojeného do komína a otopnou soustavu povinni si
nechat zpracovat do konce roku 2016. Pokud fyzická osoba tímto dokumentem nedisponuje, lze
jej u zdrojů nahrazených před 31. 12. 2016 zaměnit za jiný doklad prokazující třídu kotle
(fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), v případě kotlů, u kterých třída
nebyla stanovena lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída kotle neznámá.
Výměnu starého kotle na ruční přikládání mohou realizovat fyzické osoby na území
Středočeského kraje, a to pouze ve vybraných objektech, kterými jsou rodinné domy, objekty
k bydlení a zemědělské usedlosti s maximálně třemi bytovými jednotkami podle listu vlastnictví
z Katastru nemovitostí. Dotace se naopak nevztahuje na rekreační objekty. Zásadní novinkou je
také to, že žádost o podporu se nově podává pouze elektronicky. Příjem žádostí bude
zahájen dne 4. 10. 2017 od 8,00 hod. a ukončen 29. 6. 2018 ve 14,00 hod., nebo do vyčerpání
určených finančních zdrojů. Všechny další informace se můžete dozvědět na webových
stránkách Středočeského kraje www-kr.stredocesky.cz.
ZDISLAVICKÝ ZPRAVODAJ



Rok 2016
Měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
CELKEM

Statistika

Počáteční stav :

Přistěhování Narození Odstěhování Úmrtí
1
0
0
0
2
0
-2
0
0
0
-1
0
1
0
0
-1
3
0
0
0
0
1
-1
0
0
0
0
0
1
1
-1
0
5
0
-1
-1
0
1
0
-1
0
0
0
0
2
0
0
0
15
3
-6
-3

Celkem
1
0
-1
0
3
0
0
1
3
0
0
2
9

539

Stav
540
540
539
539
542
542
542
543
546
546
546
548
548
Dana Volfová

Životní jubilea ...
červenec, srpen a září 2017 :
Michal Bárta, Zdislavice 137
Jiřina Wagnerová, Zdislavice 170
Josef Kupsa, Zdislavice 146
Josef Kadlec, Zdislavice 160

55
65
65
65

Alena Klenotová, Zdislavice 115
Marie Přenosilová, Zdislavice 44

55
80

Petr Čada, Zdislavice 171
65
Jaroslava Viterová, Zdislavice 152 75

Vítáme nového občánka
5. 9. 2017
Ela Jankovská, Zdislavice 205

Všem srdečně blahopřejeme!

Rozloučili jsme se …
23. 7. 2017
9. 8. 2017

Vlastimil Bouček, Zdislavice 111
Václav Florián, Zdislavice 46

(51)
(78)
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