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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych v úvodu svého příspěvku poděkoval všem občanům našeho městyse za účast při
konání komunálních voleb. Velký dík patří těm, kteří mi dali svou důvěru a umožnili mi navázat na práci,
kterou jsem před lety pro náš městys započal. Poděkování patří především těm zastupitelům, kteří
umožnili mé zvolení do funkce a mohu tak pokračovat v trendu, kterým se náš městys ubírá. To znamená
pokračovat v investicích, které vedou ke zlepšení a zkvalitnění života v našem městečku a udržet
standardy, na které jsme již zvyklí a zároveň zajistit vše potřebné pro spokojený život. V některých
případech je to velmi těžké. Opozice je dobrá věc, ale musí být však konstruktivní, věcná a ne s nulovou
tolerancí. Mým cílem bylo vždy vyzdvihovat to, co nás
Městys
Zdislavice
přijme
spojuje a hledat cesty, které vedou ke shodě a ne hledat to,
pracovníka
na
sezónní
práce
co nás rozděluje. Často přemýšlím, kde se v lidech bere
sekání
trávy,
prohrnování
tolik nenávisti, nevraživosti a závisti. V minulém čísle
a úklid sněhu apod.. Zájemci se
našeho zpravodaje jsem podrobně popsal, co se nám vše
mohou informovat u starosty
podařilo, že nebyla jediná oblast, kterou bychom
městyse na tel. č. 607 830 419
nepodpořili. Nezapomínali jsme na žádnou věkovou
nebo na úřadu městyse.
kategorii, nebyl jediný spolek, ale ani kulturně-společenská
akce, kterou bychom finančně nepodpořili. Přesto všechno není tato skutečnost kladně vnímána všemi
občany. Je škodou, že na jednáních zastupitelstva je téměř nulová účast našich občanů. Určitě by bylo
přínosem pro nás všechny slyšet Vaše názory, návrhy, ale i vy byste viděli naši práci, diskuse a přístup
jednotlivých zastupitelů k projednávaným bodům.
Rád bych ještě upozornil, že začala zimní údržba místních komunikací a tím nastává každoroční
problém se zaparkovanými vozidly na komunikacích a chodnících. Technika pak musí
odstavená vozidla objíždět nebo vůbec mezi auty neprojede. V případě, že budou vozidla
bránit průjezdu techniky, nebude v těchto místech údržba prováděna.
Je čas adventní, za několik málo dní bude Štědrý večer a pak už se budeme loučit
s letošním rokem a vítat nový rok. Za městys Zdislavice Vám proto přeji hodně zdraví,
štěstí, spokojenosti, lásky a pohody.
Bc. Pavel Bouček, starosta

NOVÉ ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE 2018 - 2022
ZVOLENÍ KANDIDÁTI PODLE POČTU HLASŮ
Ustavující zasedání Zastupitelstva
městyse Zdislavice se konalo dne
30. 10. 2018, na kterém byl
starostou zvolen Bc. Pavel Bouček
a místostarostou Martin Šanda.
Tohoto zasedání se zúčastnilo 23
našich občanů.
Zastupitelstvo
městyse
zřídilo
finanční a kontrolní výbor ve složení:
Finanční výbor - předseda Radka Němcová, členové Ondřej Ryba a Mgr. Irena Králová.
Kontrolní výbor - předseda Mgr. Irena Králová, členové Tomáš Pastorek a Radka Němcová.
Pořadí
Kandidát
1.
Miroslav Míka
2.
Bc. Pavel Bouček
3.
Tomáš Pastorek
4.
Ondřej Ryba
5.
Radka Němcová
6.
Mgr. Irena Králová
7.
Martin Šanda

Počet hlasů
160
146
146
135
113
106
85
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KURZ první pomoci
Městys Zdislavice pořádá pro širokou veřejnost informativní školení
o poskytování první pomoci, které se uskuteční v sobotu 12. ledna 2019 od 13,30 hodin
na Úřadu městyse Zdislavice.




Kořeny lípy chrání náš vzkaz budoucím generacím
V neděli 28. října se přidal náš Sbor dobrovolných hasičů k celorepublikovým oslavám 100.
výročí založení Československé republiky a u této příležitosti obstaral a vysadil lípu, která je naším
národním
stromem.
Výsadba proběhla v 9.00
hodin ráno po mši svaté
u místního kostela sv.
Petra a Pavla, pod kořeny
stromu byla vložena
schránka s mincemi,
pamětním listem, který
podepsali
přítomní

spoluobčané a záznamem ze života obce z letošního roku, který poskytla kronikářka. K lípě bude
dodatečně usazen kámen s pamětní deskou. Počasí, stejně jako na všech letošních akcích pořádané
místním SDH, nám opět nepřálo, celou neděli pršelo, nebe aspoň stromek pořádně zalilo.
Majka Pastorková, kronikářka

OTEVÍRÁNÍ STOLŮ
První říjnovou sobotu jsme opět otevřeli pingpongové stoly v tělocvičně. Vzhledem k tomu, že
letošní léto se krásně protáhlo a počasí umožňovalo agro práce a stavební úpravy do pozdních večerních
hodin, zahájili jsme naší pingpongovou sezónu v nižším počtu sportovců. Od konce října trénujeme již
zase v plné sestavě. Protože jsme na měsíc
prosinec naplánovali účast na 3 turnajích,
uzpůsobili jsme tomu i tréninkový plán, při
kterém se nešetříme a dáváme si vzájemně
pěkně zabrat. Po tréninku však naše
soupeření zanecháváme v tělocvičně a nad
lehkým, většinou teplým, pokrmem
a studeným pivem se z nás zase stávají
kamarádi, kteří si vždy pomůžou
a nenechají nikoho "upadnout na zem".
Jsem ráda, že smím patřit do tohoto spolku
bezva lidí, který kdysi spojil malý míček ve
velké přátelství.
Za pingpong Majka Pastorková

Z činnosti SDH
Dne 6. října 2018 proběhlo v kulturním sále v Malšicích vyhlášení výsledků Táborské hasičské
ligy. Naše družstvo mužů Zdislavice „A“ se umístilo na krásném 4. místě ze čtyřiceti přihlášených týmů.
Družstvo zdislavských žen se v letošním ročníku Benešovské hasičské ligy umístilo na výborném
2. místě a tak si ženy mohly dne 20. října 2018 při vyhlášení výsledků této ligy ve Vilicích převzít
hodnotné ceny.
Nově sestavené družstvo mužů Zdislavice „B“ se v letošním roce zúčastnilo pouze několika
soutěží v požárním útoku, ale i tak je příslibem do dalších let.
Dovolte mi tímto poděkovat závodníkům i jejich trenérům k výborným výsledkům a popřát jim
mnoho skvělých výsledků i v nadcházejícím roce 2019.




V sobotu 15. prosince 2018 se konala výroční valná hromada SDH Zdislavice, kde byla
zhodnocena činnost sboru. Během roku jsme odpracovali mnoho hodin brigádnických prací, jak ve
prospěch SDH, tak i ve prospěch městyse Zdislavice. Soutěžní družstva se zúčastnila celkem 30 soutěží
v požárním útoku v rámci různých oslav, Benešovské hasičské ligy a Táborské hasičské ligy. Výjezdová
jednotka byla cestou KOPISu Kladno vyslána celkem k 47 událostem. Z toho 22 událostí bylo v KÚ
Zdislavice a 25 mimo katastr. Jednalo se především o požáry, technické zásahy a dopravní nehody.
Mnoho hodin bylo také odpracováno na zásahové technice. Členové SDH schválili Plán činnosti na rok
2019.
Zásahy:
11. 9. - požár Vracovice
Vážení spoluobčané,
12. 9. - požár Čechtice
dovolte nám, abychom Vám
14. 9. - technická pomoc Děkanovice
prostřednictvím
24. 9. - technická pomoc Zdislavice
našeho zpravodaje
poděkovali za dosažení nejvyššího
28. 9. - technická pomoc Zdislavice
počtu získaných hlasů
10.11. - požár Drahňovice
při
komunálních volbách.
30.11. - technická pomoc Zdislavice

Sbor dobrovolných hasičů Zdislavice Vám přeje
hezké prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí,
rodinné pohody a osobních úspěchů v roce 2019.
Za SDH Pavel Hůdek

Na prahu nového roku Vám všem
přejeme mnoho zdraví,
štěstí a osobní pohody.
za Volbu pro městys
Miroslav Míka

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Rok se s rokem sešel a v sobotu 1. prosince připravily zdislavické ženy pro naše nejmenší
Mikulášskou besídku. Sněhová pokrývka nám dokreslila příjemnou atmosféru blížícího se Adventu.
Mikuláš obdaroval děti nadílkou. Pro přítomné bylo připravené občerstvení - svařák, opékaná klobása,
pro děti čaj a perníčky.
Kolem 16. hodiny jsme se
přemístili na městečko, kde byl
slavnostně
rozsvícen
vánoční
stromeček. Děti si mohly zapálit
prskavky.
Děkujeme za pomoc našim
hasičům a všem za účast.
Těšíme se za rok na shledanou.
-dv-





Lampiónový
průvod
V pátek 26. října
2018
uspořádal
městys Zdislavice již 16. ročník
Lampiónového
průvodu.
Za
příjemného počasí jsme se vydali,
v doprovodu hudby, ulicemi našeho
městyse. Průvodu se zúčastnilo asi
45 malých dětí společně s rodiči
nebo prarodiči. Děkujeme za účast
a těšíme se na příští ročník.
Dana Volfová

Mladší žáci budují silný tým
Před rokem a půl se málem Zdislavicím nepodařilo přihlásit soutěž mladšího žactva. V systému 7+1
jsme měli na soupisce pouhým 8 dětí.
"To bych nepřál žádnému trenérovi. I když vám na zápas dorazí všichni, pořád nemáte nikoho na
prostřídání. Den před zápasem tak trnete hrůzou při kontrole mobilu, zda nepřišla nějaká omluvenka."
připomíná své zážitky jeden z trenérské trojice.
Starosti s nedostatkem lidí jsou už snad minulostí. Ještě loni se k týmu připojil trojlístek hráčů
z Vlašimi. Radim Pánek, Lukáš Kadleček a Pavel Filadelfi přinesli do týmu potřebný klid. Klid v podobě
dostatku hráčů pro přihlášení
soutěže. Novým posilám sice
chybělo potřebné sebevědomí
a herní praxe, ale vše doháněli
poctivým přístupem a velkou
chutí hrát. Vytvořili společně
s místní mládeží skvělou partu,
která se schází i mimo fotbalové
prostředí. Jejich nadšení z nového
klubu otevřelo cestu do týmu
dalším vlašimským chlapcům.
Od letošního srpna se povedl
přestup Štěpána Kociána, jež na
podzim v brance Zdislavic
nechyběl ani minutu. Od
listopadu s námi trénuje i jeho bývalý spoluhráč Mikuláš Král. Podzimní část také odehrál navrátilec
Matyáš Beránek, jenž minulou sezónu působil v Kondraci. Zimní přípravu zahájili i fotbaloví nováčci
z Prahy. Bratři Vincent a Ondřej Kuthanovi jezdí do Zdislavic pravidelně na víkendy k prarodičům.
Všichni nově příchozí hráči rychle získali respekt svých spoluhráčů i trenérů a pomohli vytvořit
nabitý kádr o 16 dětech. Zvyšuje se konkurence uvnitř týmu a výkony i účasti na trénincích pořád rostou.
"Kvalitní tým není jen o posilách. Posílením kádru zvýšíme jen nároky trenérů na děti. Děti se musí
o své místo poprat, musí si ho zasloužit. Ale silný tým musíme postavit na dětech žijících ve Zdislavicích.
Ty mají ke svému klubu a bydlišti ten správný vztah." tvrdí další z trenérů.
To, že jdeme správným směrem dokazuje i velký posun ve výkonnosti zdislavických dětí. Marek
Dvořák, Lukáš Hromek, Štěpán Hůdek a Matyáš Beránek doplňují pravidelně výběrový tým.
Z posledního turnaje si přivezli krásné bronzové medaile a dokonce i skalp 1.FK Příbram, účastníka
žákovské ligy.
Zdislavický fotbal nezůstává bez povšimnutí ani v dívčím fotbale. Naše hráčky Aneta Čiháková
a Šárka Oberleutnerová jsou nyní v hledáčku trenérů Fotbalové Akademie Praha, kde si zahrají v zimní
přípravě ve výběrovém týmu po boku i hráček pražské Sparty a Slavie.
Nadšení do hry a téměř každý trénink plná účast musí těšit každého trenéra mládeže. Výsledky
nejsou v tomto věku důležité, proto jsme se rozhodli neuvádět žádné statistiky a tabulky, ani vyzdvihovat
jen jednoho hráče.
Za rok to totiž může být úplně jinak. Proto Vám za tým mladších žáků - přejeme klidné
a pohodové Vánoce, pevné zdraví a mnoho štěstí do nového roku 2019.
M. Dvořák




TJ SOKOL ZDISLAVICE
Fotbalový podzim je uzavřen a přišel čas vyhodnotit výsledky působení
našeho ,,A“ týmu v III. třídě okresní soutěže. Po střídavých výkonech mužstvo
obsadilo
deváté
#
Podzim - 2018/2019
Z V R P Skóre B
místo. Doufáme, že
FK Bílkovice
13 12 0 1 49:14 36
poctivá
zimní 1.
TJ Jawa Divišov B
13 11 0 2 74:23 33
příprava náš tým 2.
výkonnostně pozvedne a na jaře se 3.
TJ Jiskra Struhařov B
13 8 2 3 42:18 26
v tabulce posuneme výš. Naším
4.
FK Libež
13 8 1 4 42:34 25
hlavním cílem do budoucna je
5.
TJ Sokol Kondrac B
13 7 2 4 40:29 23
rozšířit družstvo o mladé hráče.
TJ Sokol Tichonice
13 7 0 6 44:36 21
Tímto
bychom
chtěli 6.
poděkovat hráčům a všem, kteří se 7.
Sokol Kamberk
13 6 3 4 37:36 21
během celého roku podíleli na 8.
Blaník Načeradec
13 6 0 7 26:32 18
základních
činnostech
Sokola,
Sokol Zdislavice
13 6 0 7 29:39 18
údržbě travnatých hřišť a kabin, 9.
TJ Sokol Miřetice B
13 4 3 6 36:38 15
které se nám za přispění městyse 10.
Zdislavice podařilo zrekonstruovat. 11.
TJ Nesperská Lhota
13 3 3 7 28:42 12
Dále
chceme
poděkovat 12.
TJ Sokol Dolní Kralovice B 13 2 2 9 26:45 8
mládežnickým trenérům a celému
13.
TJ Sokol Trhový Štěpánov 13 0 5 8 13:37 5
realizačnímu týmu za jejich práci
14.
Sokol Čechtice
13 0 1 12 7:70 1
s naší mládeží.
Za všechny členy Sokola přejeme občanům Zdislavic krásné Vánoce a šťastný nový rok.

Stará garda Zdislavice
Vás srdečně zve na XVII. ročník

VÁNOČNÍHO TURNAJE V PING PONGU
který bude zahájen dne 29. prosince 2018 v 10,00 hodin.
Startovné: 50,- Kč. Děti do 15ti let zdarma.
Obuv na přezutí s sebou!!! Turnaj pouze pro neregistrované hráče.

Žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Zdislavice
přejí všem krásné Vánoce
a rok 2019 plný radosti a pohody
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