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DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL

Začátek roku si již neumíme představit bez maškarního karnevalu. Letos se termín konání posunul
na neděli 17. března. Prostory sálu VOD Zdislavice se během půl hodinky zaplnily do posledního
místa malými dětmi v doprovodu rodičů, prarodičů, tetiček apod..
Na parketu se tak objevily masky zvířátek, princezen, pohádkových postav, strašidel a jiných. Po
celé odpoledne se děti nenudily a parket byl stále plný - soutěžily, tančily a pobíhaly. Jako
každoročně byla bohatá tombola, kdy každý lístek vyhrává. Bylo zajištěno občerstvení v malém
bufetu. Jsme rády, že si karneval získal oblibu jak u místních občanů, tak i u rodičů dětí z blízkého
okolí. Organizátorky děkují všem sponzorům za finanční příspěvky a věcné dary na zorganizování
akce a těší se na shledanou příští rok.
za zdislavické ženy Dana Volfová, foto Š. Šandová

Vážení spoluobčané,
v současné době probíhá pravidelné přistavování kontejnerů na směsný komunální odpad
a bioodpad. V souvislosti s ukládáním odpadu do kontejneru Vás žádám o striktní dodržování třídění
odpadů podle typu kontejneru a to včetně správného uložení odpadů do nádob na tříděný odpad podle
označení (žlutý kontejner slouží pouze pro plast označený PET, proto nevhazujte igelity, kelímky, měkké
plasty apod.) a „petky“ neodkládali u kontejnerů.
V sobotu 13. 4. 2019 se uskuteční na městečku
Městys Zdislavice přijme pracovníka
sběr nebezpečného odpadu, který pro nás zajišťují
na sezónní práce - sekání trávy,
Technické služby Vlašim, s.r.o. a budou na místě cca
úklid a údržba. Práce na DPP, mzda
45 minut.
150 Kč/h. Zájemci se mohou
V minulých číslech zpravodaje jsem Vás
informovat u starosty městyse na
informoval o průběhu zpracování nového územního
tel. č. 607 830 419 nebo na úřadu
plánu. Někteří občané se mylně domnívají, že
městyse.
v lokalitách, které chceme mít v ÚP pro bydlení, bude ze
strany městyse automaticky provedeno zasíťování. Vybrané lokality pouze našim občanům umožňují na
uvedených parcelách provést výstavbu dle zařazení pozemku. Není ani důvod k panice, že nebude kde
stavět. Dokud zastupitelé neschválí nový ÚP, platí stávající a nic nebrání občanům realizovat své záměry.
Co se týče nového ÚP, návrh jak byl předložen na krajský úřad, nebyl krajským úřadem schválen. Bylo
proto přistoupeno k jednání s odpovědným pracovníkem a výsledkem jednání je kompromisní řešení.
Důvodem nesouhlasného stanoviska je fakt, že se městys početně nerozrůstá. Na původních pozemcích ve
stávajícím územním plánu se nestaví a plochy určené ke stavění jsou zařazeny do bonity, která výstavbu
neumožňuje. Schvalovací proces územního plánu stále pokračuje.
Ke konci března jsme doložili na SFŽP závěrečné vyhodnocení na akci Vodovod, posílení vodních
zdrojů a rozšíření akumulace. Stavba je dokončena a bude následovat kontrola ze strany poskytovatele
dotace.
Taktéž začínáme s rekonstrukcí a půdní vestavbou základní školy. Staveniště je předáno stavební
firmě KWEKU, s.r.o. Kolín, která začala s realizací stavebních úprav. Vzhledem k tomu, že termín
dokončení akce je velmi napjatý, bylo cestou paní ředitelky ZŠ a MŠ požádáno na MŠMT o zkrácení
letošního školního roku a odložení začátku nástupu do školy v září. Ministerstvo školství souhlasí
s navrženými úpravami organizace školních roků. Vyučování ve školním roce 2018/2019 bude ukončeno
ke dni 19. 6. 2019. Vyučování ve školním roce 2019/2020 bude zahájeno 16. 9. 2019. Škola zajistí dohled
nad žáky, kteří nemají zajištěnou péči v uvedeném období.
V nejbližším období dojde k obnovení dopravního značení v našem městysi, jehož jsme majiteli.
Projekčně se připravuje výměna vodovodu od Novotných k bytovkám a v celé ulici ve Hliništích. Jsou
podány žádosti o dotace na školku, Běh pro radost. Zastupitelé souhlasí s výsadbou nových ovocných
alejí, budou probíhat drobné opravy komunikací a bude započato se sekáním trávy na vybraných
pozemcích. Zastupitelé dále projednali návrh zastupitele p. Miroslava Míky, který za SDH požádal
o ukončení činnosti městyse směřující k nákupu nového dopravního hasičského automobilu a informoval
poskytovatele dotací o tomto kroku.
V závěru mého příspěvku bych chtěl poděkovat našim
Městys Zdislavice,
ženám za přípravu a realizaci maškarního karnevalu
MO ČSSD Zdislavice
a údržbu okolí hřbitova, dále mé poděkování patří místním
zvou sportovce všech věkových kategorií
rybářům za opravu hráze rybníka Sejrek a TJ Sokol
v sobotu 1. června 2019 od 13.30 hod. Zdislavice za práce spojené s částečnou rekonstrukcí kabin
na hřišti v Bolinsku.
(Kancelář závodu bude otevřena jednu
Nemalé poděkování taktéž patří členům SDH
hodinu před zahájením závodu.)
zařazeným do jednotky JSDHO, kteří se podíleli na
na
výjezdech v uplynulém období. Pro řidiče v této jednotce se
XIV. ročník crossového závodu
pokusíme vyjednat pojištění odpovědnosti, které by předešlo
„Běh pro radost“
situacím, které mohou vzniknout v případě, že tito způsobí
v
škodu na majetku, případně zdraví. Musím však upozornit,
areálu „PEKLO“ ve Zdislavicích.
že se nemůže jednat o pojištění za škodu způsobenou
Pro vítěze jsou připraveny poháry,
zaměstnavateli, vzhledem k tomu, že příslušníci JSDHO
medaile a diplomy.
nejsou v pracovně právním vztahu s městysem.
(Startovné se neplatí)
Bc. Pavel Bouček, starosta




KŮROVEC NIČÍ NAŠE
LESY
VÝZVA PRO VLASTNÍKY LESŮ:
Rozsah kůrovcové kalamity je největší v historii ČR! Současná kritická situace vyžaduje vaši
aktivní účast! Vlastníci a nájemci lesů jsou odpovědní za zachování lesa. Důsledkem zanedbání
péče o lesní porosty jsou významná finanční ztráta a porušení právních předpisů.
JAK POSTUPOVAT?
1. Kontaktuje svého odborného lesního hospodáře (OLH)
Každý vlastník lesa má k dispozici OLH. Pokud jej neznáte, kontaktuje místně příslušný orgán
státní správy lesů (SSL) na obci s rozšířenou působností (ORP), kde vám sdělí nezbytné
informace.
2. Informujte o stavu vašeho lesa orgán SSL
Každý vlastník a správce lesa je povinen sám nebo prostřednictvím svého OLH informovat
o šíření škodlivých činitelů (kůrovce) orgán SSL. Orgánem SSL je vždy příslušný odborný
pracovník úřadu ORP.
3. Využijte státní podpory a čerpejte dotace na své lesy
Prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje lze
žádat o dotace na hospodaření v lesích (asanace, zalesnění,
výchova lesních porostů, oplocenky atd.)
Pokud si nevíte rady, obraťte se na:
*místní obecní úřad
*úřad obce s rozšířenou působností
*https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/17
*dotace: https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/65
Foto napadeného stromu
(kůrovcová souše).
Rámcová doporučená opatření:
* Celoročně důsledně vyhledávat, vyznačovat, včas vytěžit a účinně asanovat veškeré dříví
nově napadené kůrovci. Asanací se rozumí bezodkladné odkornění dříví nebo chemický postřik
celého povrchu kmene v larválním stádiu kůrovce, v důsledku čehož kůrovec nedokončí svůj
vývoj a uhyne. Asanací se nerozumí pouhý odvoz dříví z lesa, protože tímto naopak dochází
k šíření škůdce, který v neošetřeném dříví svůj vývoj dokončí.
* Zaměřit se na napadené stromy a nikoli souše, které již nepředstavují riziko šíření škůdce.
Staré souše jsou již mrtvé stromy a nemají čerstvé lýko, které je potravou kůrovců. Tyto souše již
škůdce opustil a napadl živé jedince smrků v jejich nejbližším okolí. Právě tyto čerstvě napadené
jedince smrků je nezbytné vytěžit a asanovat.
* Odstraňovat a asanovat rovněž polomy, vývraty a ostatní dříví atraktivní pro rozvoj kůrovců.
Čerstvé polomy a vývraty (mající zelené jehličí) vůní své pryskyřice kůrovce přitahují. Na těchto
stromech, které již nemají schopnost se přirozeně bránit, je kůrovec schopen se velmi rychle
namnožit a rozšířit.

Pokud nebudeme včas zpracovávat kůrovcem napadené stromy, dojde k plošnému
rozpadu lesních ekosystémů. Chraňte svůj majetek a zachovejte jej budoucím
generacím!




Turnaj ve stolním tenise
Na konci roku 2018 pořádala „stará garda Zdislavic“ již sedmnáctý (!!!!) ročník turnaje ve stolním
tenisu. Jsme rádi, že se nám daří již tolik let pořádat setkání neregistrovaných hráček a hráčů tohoto velmi
pěkného sportu. Sportu, ve kterém mohou mezi sebou soupeřit sportovci všech věkových kategorií.
Důkazem tohoto tvrzení je velmi početná účast na sedmnáctém ročníku – sešlo se celkem třicet osm
borců, dětmi do 15ti let počínaje, přes
ženy, mládež, dospělé tenisty až po (jistě
mi toto oslovení prominou) veterány.
Zvláštní poděkování za účast patří
nově
založenému
zdislavickému
pingpongovému oddílu. Při takto vysoké
účasti se hrálo celý den až do pozdních
odpoledních hodin.
Pořadateli byly připraveny velmi
hodnotné ceny pro kategorii dětí, žen
i pro finálové účastníky turnaje.
Po předání cen pro vítěze (v hlavní
kategorii zvítězil Radek Navrátil
z Chlumu) a vyhodnocení celého turnaje,
se většina účastníků přesunula do místní hospůdky, kde se ještě jednou celý turnaj probíral u zlatavého
moku.
Věříme, že sedmnáctý ročník turnaje nebude, co se týče účasti rekordní, ale že bude za rok
překonán.
Děkujeme všem zúčastněným, městysi Zdislavice za zapůjčení tělocvičny, hospodskému za
občerstvení a těšíme se na již osmnáctý ročník.
Stará garda Zdislavice - Antonín Žák

DÍLNIČKY PRO ŠIKOVNÉ LIDIČKY
V sobotu 23. 3. 2019 se na Úřadu městyse Zdislavice konaly dílničky pro šikovné lidičky.
Přijely tvořilky z České Lípy, Chvaletic, Zruče nad Sázavou a Uhlířských Janovic. K vidění
i vyzkoušení byla dekupáž - tvoření
ubrouskovou technikou - Hana Ullrichová
a Jana Houdková; malování sádrových
odlitků, malování na trička - Hanka
Vančurová a Eliška Suchánková; práce
s Big shotem - výřezy z papíru a filcu Hana Ullrichová a Jana Kratzerová Příhodová, věnce z pěnovky - Tina
Trávníková, pletení z papíru - děvčata

z Uhlířských Janovic; háčkované čepice
a šátky - Jitka Michalicová, quillink Marie Horálková; malování perníku Marie Bártová.
I když byla malá účast, všichni jsme
si to parádně užili a my měly i možnost si
vyzkoušet něco jiného.
Všem moc děkuju za účast, pomoc
při přípravě a úřadu městyse za půjčení
společenské místnosti.
Jana Houdková




TRÉNINK TROCHU JINAK
V sobotu 9. 3. 2019 se sešla naše pingpongová parta i s rodinnými příslušníky na „uzavřeném“
pingpong plese, který jsme uspořádali ve zdejší hospůdce u Jankovských. Hned při vstupu jsme si
zakoupili lístky do tomboly, kterou jsme si sami zorganizovali za účelem pořízení závodních dresů pro
naše
sportovní
družstvo, které zatím
v každém
turnaji
obstálo a přivezlo
nejednu medaili, či
pohár. O rytmickou
hudbu
k našemu
vícehodinovému
tréninku se skvěle
postaral
dýdžej
Michal Vlach, který
nás nešetřil a první
3 hodiny našeho
plesu nás nenechal
ani vydechnout. Co
k tomu dodat víc?
Snad jen, že malý
míček, který kdysi
přivedl hrstku lidí
k pohybu i nadále
nezahálí a spojuje
nás i s rodinnými příslušníky ve velké přátelství, kde se hraje fair play i mimo zelený stůl.
Majka Pastorková

Volby do Evropského parlamentu 2019


Volby do Evropského parlamentu se budou na území ČR konat
v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
o v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

o

Právo hlasovat na území České republiky má:
1. občan České republiky, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu,
popřípadě hlasuje na voličský průkaz a
o nejpozději 25. května 2019 dosáhl věku
Místem konání voleb do
18 let
Evropského parlamentu ve
o nevznikla
u něj překážka výkonu
volebním okrsku Zdislavice je
volebního
práva
(nemá
omezenou
volební
místnost: Základní
svéprávnost k výkonu volebního práva
škola Zdislavice, Zdislavice
nebo omezenou osobní svobodu z důvodu
100, 257 64 Zdislavice - pro
ochrany zdraví lidu).
voliče, kteří jsou přihlášeni
2. občan jiného členského státu EU, který je zapsán
k trvalému pobytu ve Zdislavicích.
v seznamu voličů pro volby do EP, popř. hlasuje na
voličský průkaz a
o
nejpozději 25. května 2019 dosáhl věku 18 let
o
je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému
pobytu na území ČR (tj. nejméně od 10. dubna 2019)
o
nevznikla u něj překážka výkonu volebního práva.

Bližší informace jsou k dispozici na www.mvcr.cz/volby.




Tisková zpráva
Vlašim, 5. 4. 2019
Místní akční skupina Blaník je spolek obcí, podnikatelů, neziskových organizací i jednotlivců,
který usiluje o rozvoj území 44 obcí pod bájnou horou Blaník. Jako spolek získala MASka dotaci
na realizaci strategie a tak může podpořit konkrétní projekty zájemců z území.
MAS Blaník, z. s. dne 4. 4. 2019 vyhlásila 2. Výzvu Programu rozvoje venkova. V rámci této
Výzvy MAS Blaník podpoří místní zpracovatele zemědělských produktů, výrobce potravin
a malé podnikatele. Dotaci mohou čerpat na rekonstrukci, výstavbu, vybavení provozovny,
případně na nákup strojů a technologií.
„V rámci první výzvy Programu rozvoje venkova MAS Blaník bylo podpořeno 9 projektových
záměrů. Věříme, že Výzva č. 2 bude pro žadatele stejně prospěšná. Potenciální žadatelé
o dotaci v současné době hojně využívají možnost individuálních konzultací jejich projektových
záměrů.“, říká Pavel Duda, místopředseda spolku.
Žadatelé mohou své Žádosti o dotaci podávat prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 23.
4. 2019 do 13. 5. 2019. Přílohy v listinné podobě budou přijímány v tomtéž termínu v kanceláři
MAS Blaník, z. s. na adrese Palackého nám. 65, Vlašim a to v úředních dnech (úterý a čtvrtek
od 8:00 hod. do 12:00 hod.), dále v ostatních dnech vždy po telefonické domluvě.
Celková alokace pro Výzvu č. 2 je 13 090 629,- Kč. Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své
projekty v rámci těchto Fichí:
Fiche č. 2 Ať nám roste PRODUKCE

Fiche č. 3 Na venkově se PODNIKÁ

Své projektové záměry mohou žadatelé zdarma konzultovat s pracovníky MAS Blaník, z. s.,
kteří vysvětlí, jak postupovat při zpracování Žádosti o dotaci a jejím podání přes Portál farmáře.
MAS Blaník, z. s. také pořádá 25. 4. 2019 od 9:00 hod. do 14:00 hod. seminář pro žadatele.
Seminář se uskuteční v prostorech Spolkového domu ve Vlašimi (Palackého náměstí 65). Více
informací naleznete na webových stránkách MAS Blaník, z. s.: www.masblanik.cz v sekci Výzvy
MAS/PRV.
Kontakty: Vedoucí zaměstnanec SCLLD MAS Blaník: Lucie Jeřábková, 603 402 658,
kancelar@masblanik.cz;

Expert

PRV:

Monika

Hlaváčková,

735

046

027,

monika.duskova@masblanik.cz.
Prokop klub Zdislavice tímto oznamuje všem přátelům pohybu,
že dne 8. 5. 2019, pořádá tradiční

POCHOD VÍTĚZSTVÍ na 10 a 20 km
Start všech účastníků je od 9:00 hod. u ÚM Zdislavice
Startovné: dospělí 30,- Kč, děti do 15-ti let zdarma
Trasa vede přes Chlum do Trhového Štěpánova, dále do Javorníka a přes
Javornickou hůru k Hanikovu rybníku.
Přesný plán trasy bude k dispozici na startu pochodu.

V cíli bude připraveno občerstvení.



Vážení a milí,
v prosinci 2018 jsme Vás informovali o přípravách na Tříkrálovou sbírku 2019. Nyní se s Vámi
chceme podělit o naši radost z výsledku Tříkrálové sbírky 2019, která probíhala od 02.01.2019 do
13.01.2019.
Ve Vlašimi a okolí se s pomocí více než 300 dobrovolníků a vřelé štědrosti dárců vybrala částka ve
výši 518 342 Kč.
Každý rok se 65 % výtěžku sbírky vrací zpět do regionu do Farní charity Vlašim, 15 % využívá na
své projekty diecézní Charita, 10 % je zasíláno na podporu projektu v zahraničí a 5 % pokrývá režii
sbírky. Z finančních prostředků získaných v TKS 2019 plánuje podpořit ADCH Praha tyto své projekty:

 Materiální a potravinová pomoc nejchudším lidem v ČR
 Poradna Magdala – pomoc obětem násilí
 Vybudování centra sociálních služeb Farní charity Vlašim

 Ozdravný pobyt běloruských dětí v Praze
 Podpora nemocnic v Ugandě
Na webových stránkách http://komunitnicentrumvlasim.cz/ se dozvíte více o záměru Farní charity
Vlašim vybudovat Komunitní
centrum v bývalé „Ševcárně“
v Tovární ulici ve Vlašimi.
Jedná se o prostor, který
nabídne na jednom místě
zázemí pro terénní sociální
a zdravotní služby, občanskou
a psychologickou poradnu,
zázemí
pro
neformální
pečující, kteří pečují o své
blízké v domácím prostředí,
komunitní
centrum
pro
seniory
(Klub
trénování
paměti, Univerzitu třetího
věku, Akademii třetího věku),
půjčovnu
rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek,
místo vzájemné materiální
pomoci (charitní obchůdek,
sociální
šatník),
mycí
centrum.
Jménem svým i jménem
Farní charity Vlašim Vám
upřímně
děkujeme
za
podporu, štědrost a přízeň.
Jana Srbová, Koordinátorka Tříkrálové sbírky pro Vlašim a okolí
Tel: 732 277 256, Email: trikralova.sbirka@charitavlasim.cz




ROZPIS ZÁPASŮ TJ SOKOL ZDISLAVICE
So 13.04. 2019 16:30

Zdislavice

:

Čechtice

Ne 21.04. 2019 17:00

Bl. Načeradec

:

Zdislavice

So 27.04. 2019 17:00

Zdislavice

:

Nesp. Lhota

So 04.05. 2019 17:00

Tichonice

:

Zdislavice

So 11.05. 2019 17:00

Zdislavice

:

Bílkovice

So 18.05. 2019 17:00

Kamberk

:

Zdislavice

So 25.05. 2019 17:00

Zdislavice

:

Struhařov B

So 01.06. 2019 17:00

Libež

:

Zdislavice

So 08.06. 2019 17:00

Zdislavice

:

Kondrac B

Ne 16.06. 2019 15:00

Divišov B

:

Zdislavice

OBECNÍ KNIHOVNA ZDISLAVICE
Obecní knihovna je umístěna v prvním
patře budovy úřadu městyse. Knižní
fond je pravidelně doplňován a knižní
novinky zveřejněny na webových
stránkách městyse www.zdislavice.cz.

Otevírací doba:
pátek 18.00 - 20,00 hodin
Na Vaší návštěvu se těší knihovnice
paní Jindřiška Rybová.

Rok 2018

Statistika

Počáteční stav :

541

Měsíc
Přistěhování Narození Odstěhování Úmrtí
Celkem Stav
0
0
0
-1
-1
540
leden
0
0
0
0
0
540
únor
2
0
0
-1
1
541
březen
0
2
-1
-2
-1
540
duben
0
1
-1
-1
-1
539
květen
0
0
-2
0
-2
537
červen
0
0
-2
-1
-3
534
červenec
1
0
0
0
2
536
srpen
0
1
0
0
0
536
září
0
0
-1
-1
-2
534
říjen
0
0
-1
0
534
listopad
1
1
0
0
0
1
535
prosinec
CELKEM
5
4
-7
-8
-6
535
Zemřeli - Marie Marková, Marie Kropáčková, Josef Bouček, Miloslava Bartůňková,
Filip Král, Hana Richtrová, Bohuslav Váňa, Karel Hejný.
Dana Volfová
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