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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
celý letošní rok se kromě letních prázdnin nese v
duchu omezení a restrikcí. Je pochopitelné, že není
jiné cesty, pokud chceme, aby se riziko nákazy
onemocněním Covid-19 omezilo na únosnou mez a
podařilo se ochránit naše blízké. Tato situace se tak
jako loni odrazila na konání sportovních a
kulturních akcí. Sbor dobrovolných hasičů i TJ
Sokol Zdislavice měly oslavit svá významná výročí
od založení, bohužel se tak nemohlo stát. Taktéž
činnost našich žen a jejich pořádání maškarního
karnevalu pro děti a mikulášské nadílky, včetně
slavnostního rozsvícení stromečku na městečku, se
neuskutečnilo. Myslivci po dlouhých letech opět
nemohli pořádat taneční zábavu s kapelou KEKS.
Jsem si vědom toho, že situace pro naše občany je
složitá i to, že se neuskuteční sportovní nebo
kulturní akce není dobře, ale bohužel se nedá nic
dělat. Horší je však to, že se zvyšují náklady našich
občanů, ale i městyse. Dochází k legislativním
změnám, na které musí obce reagovat. Jedním ze
zásadních změn je nový zákon o odpadech. Náš
městys musel v této souvislosti schválit nové
vyhlášky o odpadech, které vstoupí v platnost od 1.
1. 2022. Při předkládání vyhlášky o místním
poplatku za odpad jsem apeloval na zastupitele, aby
měli na zřeteli, že je čas našim občanům v těchto
tíživých časech finančně pomoci. Poplatky budou
nově stanoveny na poplatníky/členy domácnosti a
byla schválena celá řada osvobození. Správcem
poplatku bude nově Úřad městyse Zdislavice. V této

souvislosti jsem požádal zastupitele o souhlas s
odkoupením popelnic od TS Vlašim, s čímž
zastupitelé jednomyslně souhlasili. Popelnice tedy
zaplatí městys a občanům je daruje s tím, že další
popelnici v případě poškození, ztráty apod. si
zajišťuje poplatník sám na své náklady. Dále jsem
při projednávání ceny vodného a stočného navrhl
zastupitelům zachovat pro rok 2022 ceny vodného a
stočné ve stejné výši jako v roce 2021 i přesto, že
náklady na provoz enormně vzrostly a nadále
porostou. I tento bod byl jednomyslně zastupiteli
schválen. Do konce letošního roku budu ještě
předkládat do zastupitelstva zvýšení finančních
darů (poukazů na nákup zboží) našim seniorům k
výročí narození od 75 let do 80 let 1 000,- Kč a od 81
let a výše 1 500,- Kč. V návrhu rozpočtu na rok 2022
budu navrhovat posílení rozpočtu ZŠ a MŠ
Zdislavice na provoz organizace a na základě
žádosti Farního úřadu Zdislavice na opravu varhan
v kostele sv. Petra a Pavla ve Zdislavicích.
Letošní rok je ve všech ohledech náročný, i přesto
se nám podařilo získat dotaci na rekonstrukci
vnitřní části úřadu městyse, výměnu střešní krytiny
a rekonstrukci sociálního zázemí v tělocvičně.
Tento projekt „Rekonstrukce obecní budovy v
městysi Zdislavice“ byl realizován za přispění
prostředků státního rozpočtu ČR z programu MMR.
Jedná se o akci za cca 5 milionů korun, kdy naše
spoluúčast je cca 1,5 milionu korun. Máme
připravený projekt a stavební povolení na přechod
u Přenosilů a dále se pracuje na stavebním povolení

Budova úřadu městyse - v rámci rekonstrukce byla provedena výměna eternitové krytiny za nové hliníkové šablony;
foto D. Volfová
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na chodníky. Další významnou
událostí je získání vyřazeného
hasičského vozidla CAS
bezúplatným převodem od HZS
Středočeského kraje. Jako projev
dobré vůle na základě návrhu
zastupitele pana M. Míky byl
schválen finanční dar HZS
Středočeského kraje ve výši 400
tisíc korun. Je připravena zimní
údržba, kterou bude provádět pan
M. Míka, garantem úklidu je pan
místostarosta M. Šanda. V případě
potřeby poskytnutí informací se
obracejte na výše uvedené pány.
Slavnostní otevření rozhledny
KALAMAJKA na Javornické hůře
s e k o n a l o 2 7. l i s t o p a d u .
Rozhledna je zamčená a klíče
mají všichni starostové
mikroregionu Český smaragd.
Pokud budete mít zájem se na
rozhlednu podívat, tak klíč Vám
na základě telefonické domluvy
půjčím (tel. 607830419) nebo je
nyní k zapůjčení v pracovních

dnech i na Úřadu městyse
Zdislavice.
Pro příští rok budeme podávat
žádost na rekonstrukci budovy
základní školy (radnice) a dílen.
Pokud budeme mít vše potřebné,
tak i žádost o dotaci na výstavbu
chodníků.

První letošní poprašek sněhu
pokryl vánoční strom
na městečku; foto D. Volfová

Vážení spoluobčané, v závěru
roku mi dovolte poděkovat všem
zastupitelům, pracovníkům
úřadu, pedagogickým
pracovníkům a zaměstnancům ZŠ
a MŠ Zdislavice, ale i občanům,
kterým není lhostejný vzhled
městyse a starají se o okolí svých
domovů a veřejného prostranství.
Poděkování patří mj. i Františku
Kubálkovi ze Zdislavic, který již
druhým rokem daroval městysi
krásný vánoční strom na
městečku. Přeji Vám krásné
svátky vánoční prožité v kruhu
svých blízkých, šťastný nový rok a
pevné zdraví.
Bc. Pavel Bouček, starosta městyse

Konec vlakové trati Vlašim - Trhový Štěpánov
Od 12. 12. 2021 došlo ke zrušení objednávky dopravní obslužnosti ze strany Středočeského kraje na
železniční trati 222 v úseku Vlašim - Trhový Štěpánov, čímž byl téměř po 120 letech ukončen provoz
osobní vlakové dopravy na této trati.
Dopravní obslužnost v tomto úseku byla nahrazena autobusovou dopravou.
Nová náhradní autobusová linka 798 je shodně jako železniční doprava provozována v jednotném systému
Pražské integrované dopravy (PID). Při využívání autobusu i železnice při cestování je tak možné zakoupit
jednu přestupní jízdenku.
Pokud cestující využije ze
Zdislavic do Vlašimi
náhradní dopravu a z
Vlašimi bude pokračovat
dále do Benešova či Prahy
vlakem, nemusí kupovat dvě
oddělené jízdenky (na
autobus a na vlak). Jízdenku
do cílové destinace mu
prodá přímo řidič autobusu v
nástupní zastávce (např. ve
Zdislavicích).
Pokud cestující již disponují
předplacenými kupóny PID,
nic se pro ně nemění.
Naposledy projela lokálka po trati Vlašim - Trhový Štěpánov dne 11. 12. 2021
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Místní poplatek za odpad - změny od 1. 1. 2022
Novou odpadovou legislativou byla mimo jiné
dotčena i právní úprava zpoplatnění nakládání s
komunálním odpadem, podle které budou obce od
1. ledna 2022 vybírat úhradu za komunální odpad
prostřednictvím nového místního poplatku za
komunální odpad.
Zastupitelstvo městyse Zdislavice vydalo
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním
poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství s účinností od 1. 1. 2022. Od
tohoto roku nebudete platit za komunální
odpad (popelnice) dosavadním způsobem
Technickým službám Vlašim, s.r.o., ale poplatek
budete hradit přímo městysi Zdislavice.
Úplné znění OZV městyse Zdislavice č. 1/2021 o
místním poplatku z komunálního odpadu je
zveřejněno na pevné úřední desce v listinné podobě
a na webových stránkách městyse
www.zdislavice.cz.
1. Poplatníkem místního poplatku je:
a) fyzická osoba přihlášená k trvalému pobytu v
městysi Zdislavice nebo cizinec s povoleným
trvalým i přechodným pobytem
b) vlastník nemovité věci na území městyse
Zdislavice zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu
pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená
žádná fyzická osoba.
(Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt,
rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci
jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně
a nerozdílně.)
2. Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní
rok.
3. Poplatník je povinen podat správci poplatku
ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku své
poplatkové povinnosti.
4. Sazba poplatku činí 600,- Kč (poplatek je
splatný jednorázově nejpozději do 30. 6.
příslušného kalendářního roku).
5. Od poplatku je osvobozena osoba, které
poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v
obci a která je
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné
obci bydliště,
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let
věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo

ochranné výchovy
nebo školského
zařízení pro
preventivně
výchovnou péči na
základě rozhodnutí
soudu
nebo
smlouvy,
c) umístěna do
zařízení pro děti
v y ž a d u j í c í
okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na
žádost obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, zákonného zástupce dítěte nebo
nezletilého,
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním
postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení,
nebo
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s
výjimkou osoby vykonávající trest domácího
vězení.
Od poplatku jsou dále osvobozeny fyzické
osoby:
a) do 2 let věku (dítěte), a to včetně kalendářního
roku, kdy dosáhne svých druhých narozenin,
b) od 80 let věku, a to od počátku roku, ve kterém
poplatník tohoto věku dosáhne,
c) mající hlášen pobyt na sídle ohlašovny Úřadu
městyse Zdislavice,
d) které dlouhodobě žijí v zahraničí (déle než jeden
rok).
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit
údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách
stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok
na osvobození zaniká.
Vážení občané,
je to pro nás všechny věc nová a je třeba fyzické
osoby i vlastníky nemovitostí do tohoto systému
zapojit. Ke konci prosince Vám bude zaslán
městysem Zdislavice formulář OHLÁŠENÍ
POPLATKOVÉ POVINNOSTI. Tento formulář bude
také zveřejněn na webových stránkách městyse.
Vyplněný formulář doručíte na Úřad městyse
Zdislavice. Po kontrole ohlášených údajů poté
obdržíte od úřadu výši stanoveného místního
poplatku včetně přiděleného variabilního symbolu.
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Úřad městyse Zdislavice

SDH a JSDH Zdislavice
Pandemie Covid-19 silně ovlivnila i rok 2021.
Mnohé z plánovaných událostí nebylo možno
zrealizovat a jejich uskutečnění stále čeká na
příznivější dobu.
Po kulturní a společenské stránce byl tento rok
velmi chudý. Od podzimu minulého roku až do
poloviny května mělo na naši aktivitu a setkávání
neblahý vliv uzavření klubovny a zákaz všech
společenských akcí. V polovině roku jsme započali
přípravy na soutěž v požárním útoku v rámci
Táborské hasičské ligy, která se v minulém roce
nekonala. Přípravy vyvrcholily v den soutěže 21.
srpna a zhmotnily se ve vítězství našeho týmu
Zdislavice A. Svoji premiéru na domácí půdě si tam
odbylo také nově vzniklé družstvo Zdislavice B,
které bylo bohužel diskvalifikováno. Tým Zdislavice
A se zúčastnil všech 10 soutěží v rámci THL, kde
vybojoval 2. příčku v celkovém pořadí. Oba týmy se
pak účastnily 9 kol Benešovské hasičské ligy. Zde
družstvo Zdislavice A zopakovalo svoje umístění na
2. místě z THL, tým Zdislavice B obsadil ve své
premiérové sezóně v novém složení 20. příčku.
Ceny za celkové umístění si týmy převzaly a řádně
ho oslavily na slavnostních vyhlášeních – za BNL 2.
října v Daměnicích a za THL 30. října v Malšicích.
Druhým ročníkem se mezi již téměř tradiční
závěrečné události sportovní sezóny zařadil
cyklovýlet kolem Lipna. Během vánočních svátků
jsme plánovali taneční zábavu se skupinou Galaxie,
o jejímž zrušení bylo v listopadu rozhodnuto na
základě nově v ydaných protiepidemických
opatření.

V roce 2021 vyjela jednotka zatím ke 40 událostem.
V 16 případech šlo o zálohu profesionálních hasičů
Vlašim. Ve zbytku se jednalo o technickou pomoc,
dopravní nehody a požáry, přičemž převažovaly
zásahy, při nichž jsme zprůjezdňovali komunikace
od popadaných stromů.
I nadále probíhalo vzdělávání jednotky. Pět členů si
dodělávalo kurz na motorové pily. Činnost jednotky
sboru jsme i letos přibližovali široké veřejnosti. Děti
se mohly seznámit s naší technikou a základními
poznatky z požární bezpečnosti na dětském táboře
ve Smršťově. Na naši zbrojnici a její vybavení se
přišla podívat mateřská škola. Ukázku vyproštění
osob z havarovaného vozidla jsme předvedli na dni
záchranářů v Trhovém Štěpánově. Kromě toho jsme
se zúčastnili taktického cvičení okrsku na požár
seníku v Ratajích a námětového cvičení na požár
sila ve Zdislavicích. Na začátku listopadu byla
dokončena přestavba úložného prostoru osobního
automobilu Nissan Patrol, který byl poté zařazen
jako technický automobil do výjezdu.
Budeme doufat a věřit, že toto období spojené s
pandemií bude brzy za námi a my se zase naplno
pustíme do aktivní činnosti pro kulturní dění v naší
obci.
Všem bychom rádi za náš sbor popřáli krásné
prožití Vánočních svátků a hodně zdraví do Nového
roku 2022.

V průběhu celého roku
probíhaly brigády. Při
jedné z nich jsme
vyklidili starou
hasičskou zbrojnici, kde
byl doposud uskladněn
materiál po rekonstrukci
školy. Další brigády se
soustředily na pomoc
městysu (očista ulic od
bahna) a místním
firmám (sběr kamene
pro VOD). V polovině
roku jsme se se členy
SDH dohodli na
pravidelných setkáních
každou středu, během
nichž se provádí úklid
zbrojnice a plánují se
další činnosti.
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Starosta SDH : Jan Beránek
Jednatel SDH : Filip Jankovský
Velitel jednotky : Miroslav Míka

Živnostenský prapor je už kompletní - špička se našla
V srpnovém zpravodaji č. 2/2021 bylo v článku Vybráno z kroniky obce - rok 1980 psáno v odstavci u
předání praporů, že se u živnostenského praporu nenašla pozlacená špička. Díky pozornosti našeho
čtenáře a rodáka byla špička po 40 letech nalezena! Děkujeme.
Špičku (mosazný nástavec s kapkovým listem) jsem předala k úschově do Muzea Podblanicka, p.o.
Středočeského kraje, Zámek 1, Vlašim (dříve Okresní muzeum v Benešově), kde je společně s
živnostenským praporem uložena. Historik Muzea Podblanicka, p.o., PhDr. Jindřich Nusek nám poskytl
popis živnostenského praporu:
Zdislavický živnostenský prapor
Obdélný prapor má rozměry 150 x 170 cm a na lícní straně
sestává z podkladového vínového brokátu a středového bílého
brokátu s obloučkovým okrajem. Střed lícní strany vyplňuje v
portovém kasulovém rámci vyobrazení sv. Josefa s Ježíškem a
lilií, tedy patrona řemeslníků pracujících se dřevem. (Pro
zajímavost: Ježíška drží v levé ruce a lilii v pravé, tedy opačně
než na obraze oltáře ve zdislavickém kostele.) Rubová strana
má opačné pořadí brokátů – podkladový je bílý a středový s
obloučkovým okrajem vínový. Středový obraz v okoseném
obdélném rámci představuje sv. Václava na koni (v pozadí s
Řípem) jako patrona Čech. Po třech stranách je pak prapor
lemován zlatou třásní. Žerď praporu je dělena do třech částí:
spodní přibližně dvoutřetinová je zdobena soustruženými a
vyřezávanými články s rýhováním (kanelováním) a hnědým,
bílým a zlatým nátěrem. Úchytná část žerdi je hladká a vrcholí
ozdobným mosazným nástavcem s kapkovým listem. Ten je
rámován rytinou a nese na jedné straně plastický mariagram
„Maria“ a na druhé christogram „IHS“ (Iesus Hominum
Salvator).

Děkuji za spolupráci pracovníkům Muzea Podblanicka, p.o.
Vlašim.
Dana Volfová

Živnostenský prapor Zdislavice

Žerď praporu
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