V pátek 9. října 2015 se konal pátý koncert 31. ročníku hudebního festivalu Podblanický hudební podzim
2015. Tentokrát jsme v kostele sv. Petra a Pavla ve Zdislavicích přivítali devítičlenný vokálně-instrumentální
soubor dobových nástrojů CHAIRÉ Příbram. V čele souboru stojí jeho zakladatel pan Josef Krček, který
mimo své muzikantské vystoupení na několik hudebních nástrojů dokázal celý koncert provázet citlivým
a poutavým slovem. Zvuk tohoto tělesa se opírá o unikátní barvu tónů dobových nástrojů, které lze sotva
jindy zaslechnout a jsou opravdu nenapodobitelné. V programu nazvaném „DOTEKY DUŠE“ jsme mohli
slyšet duchovní a lidové písně české a evropské gotiky, renesance, baroka a klasicismu. Představení
zanechalo v posluchačích hluboký umělecký dojem. Závěrem chci poděkovat všem, kteří se na přípravě
koncertu podíleli, divákům za vytvoření příjemné atmosféry, panu P. Janu Primusovi za propůjčení prostor
kostela a paní Marii Kozákové za přípravu výborného občerstvení.
Karel Hejný, místostarosta

Vážení spoluobčané,
v letních měsících byla úspěšně
dokončena akce „Zateplení a výměna zdroje
vytápění v budově základní školy č.p. 100“.
V souvislosti s touto akcí bylo provedeno
propojení obou budov školy. Akce byla
provedena ve lhůtě, která byla smluvně
sjednána a školní rok tak pro žáky naší školy
začal v řádném termínu. S novým školním
rokem se začal používat i nový vchod do
hlavní budovy a to z městečka. Prostor kolem
nového vchodu je v současné době upraven
a provedeno ozelenění. Dále bylo postoupeno Hlavní vchod do budovy
v majetkovém vypořádání s vlastníky základní školy.
pozemků, na kterých je umístěna požární nádrž v „Bolinsku“. Zbývá nám dohoda s posledním
vlastníkem, s Městem Vlašim i VOD Zdislavice již k vypořádání došlo. K odkoupení nádražní budovy
zatím nedošlo, návrh smlouvy bude zpracován až po schválení prodeje ve vládě ČR.
Avizovaná přístavba garáže a částečná rekonstrukce stávající hasičské zbrojnice již začala, do
konce
letošního
roku
bude
zrealizována hrubá stavba garáže,
v zimních a následně jarních měsících
bude firma pracovat v interiéru
stávající hasičárny. Termín dokončení
je stanoven na červen 2016.
V minulém
čísle
našeho
zpravodaje jsem Vás informoval o
výsledcích našich žádostí o dotaci, u
dvou žádostí jsme neměli informaci o
výsledku, ale dnes již víme, že dotaci
na druhou etapu opravy výtlačného
řadu vodovodu jsme nezískali a
Rozšíření stávající taktéž jsme nezískali dotaci na opravu
hasičské zbrojnice.
veřejného osvětlení. U obou těchto
akcí se budeme pokoušet o získání dotace v roce 2016. Taktéž jsem Vás informoval o záměru provedení
nové výsadby zeleně na jížní straně hřbitova, toto je již hotovo a v zastupitelstvu bude projednána
možnost provedení nové výsadby na severovýchodní straně, tedy na straně směrem k Javornické hůře.
Z jednání zastupitelstva: Zastupitelstvo na svých jednáních projednalo a schválilo příspěvek na
oběd našim seniorům ve věku od 70-ti let a to 10,- na odebraný oběd, který je možno si zakoupit ve školní
jídelně, cena oběda tak bude činit 45,- Kč pro výše uvedené občany. Zastupitelstvo schválilo zadání
výroby ručně malovaných informačních map a dalších propagačních materiálů. Taktéž byla projednána
a schválena výroba nových odznaků našeho městyse, tyto jsou na úřadě k prodeji. Vyrobeny jsou ve
čtyřech barvách a dodány nám byly o prázdninách. Zastupitelstvo souhlasilo s provedením výběru
dodavatele praporu našeho městyse, který bude užíván při významných událostech. Zastupitelé ocenili
činnost dobrovolných hasičů v letních měsících, kdy zasahovali u řady požárů a odsouhlasili mimořádné
navýšení rozpočtu na materiální vybavení ve výši 30 000,- Kč.
V současné době bude probíhat částečná oprava některých cest a cesty z Pekla do Chlumu. Tato
akce by měla být dokončena do konce října, za předpokladu, že se nám podaří získat materiál, tak jak nám
bylo přislíbeno. Probíhá kolaudace školky a máme za sebou úspěšně přezkum hospodaření z krajského
úřadu a kontrolu z finančního úřadu na akce s finanční účastí státu. Tato kontrola, která se týkala čtyř
akcí, dopadla úspěšně. Městys se podílel organizačně i finančně na koncertu v rámci 31. ročníku
Podblanického hudebního podzimu, který se konal 9. října v kostele sv. Petra a Pavla. Bylo to velmi
pěkné vystoupení s bohatou účastí veřejnosti.
V současné době jsou přistavovány velkoobjemové kontejnery na směsný komunální odpad, které
budeme rozmísťovat minimálně do konce října.
Na závěr přeji všem spoluobčanům pěkný podzim, ještě alespoň pár dnů pěkného počasí a dětem
úspěšný vstup do nového školního roku.
Bc. Pavel Bouček, starosta




ZŠ a MŠ Zdislavice
Školní rok začínáme se stejným počtem žáků ve škole i dětí v mateřince jako v loňském roce. Ke
změnám došlo ale v pedagogickém sboru. Dvě kolegyně odešly na zasloužený odpočinek a nahradili je noví
pedagogové. Na přírodovědné předměty nastoupil Mgr. Milan Dvořák a o humanitní předměty se podělily
Mgr. Petra Švandová a Bc. Veronika Hejlová. Zástupkyní ředitelky se stala Ing. Lenka Vrbová, ve výchovném
poradenství pokračuje Magdalena Kaprálová.
Ve školní družině působí Bc. Jana Nácovská a na ranní družinu nastoupila Mgr. Hana Kubálková. Ve
školce nahradila pana Kovského Ludmila Kapková, DiS. Podařilo se nám pro tento školní rok zajistit plně
kvalifikovaný pedagogický sbor, což je velmi důležité.
Velmi významnou změnou je dokončení rekonstrukce všech budov školy. Bylo dokončeno zateplení a my
nemusíme mít obavy ze zimy, škola je celá nově vymalovaná. Příjemným bonusem je propojení obou budov
školy spojovacím krčkem. V části nového prostoru jsou umístěna dvě tepelná čerpadla a v části jsou nové
šatny prvního stupně. Oddělením šaten jsme zvýšili komfort žáků i jejich bezpečnost. Novým vchodem, který
není do křižovatky, jsme se snažili rovněž posílit bezpečnost žáků. Za všechny tyto pozitivní změny patří
velké poděkování zřizovateli, který se o nás vzorně stará.
Abychom zvýšili
estetickou úroveň školního stravování, zakoupili
jsme do jídelny nové
stoly a židle z plastu.
Získali jsme dotaci
na polytechnickou výchovu ve „Výzvě 57“.
Umožňuje nám vybavit
dílny novým nábytkem
a nářadím. Z vlastních
peněz plánujeme na jaře
sanovat omítku, vymalovat a vyměnit podlahu.
Těmito kroky získáme
moderní zázemí pro tolik
podporovanou
polytechnickou výchovu.
Od prosince budeme
opět v Benešově plavat – V úterý 1. září 2015 byl slavnostně zahájen školní rok 2015/2016 na ZŠ ve Zdislavicích. Do školních
1., 2. ročník a nejstarší lavic poprvé usedli tito prvňáčci – 1. řada zleva: Martin Kupsa, Aneta Naňáková, Tereza Jankovská,
děti z mateřinky. Tento 2. řada zleva: Matěj Balek, Filip Hůdek, Sofie Gregorová, Eliška Šteigerová a 3. řada zleva: Markéta
systém se nám osvědčil Tulachová, Anna Martínková, Jan Vošický, Vojtěch Balek. Třídní učitelka Mgr. Dagmar Neradová.
a budeme v něm pokračovat i v budoucnosti. V únoru pojede druhý stupeň na lyžařský výcvikový kurz. Zbývá
mi jen popřát, ať se žákům daří ve studiu a všem zaměstnancům v práci.
Mgr. Irena Králová

Výměna farářů ve Zdislavicích
Po čtrnáctiletém působení ve Zdislavicích od nás odešel P. Marcel Timko. Děkujeme mu za vše, co
pro zdislavickou farnost vykonal, za opravu kostela a fary. Přejeme mu zdraví a hodně zdaru na nové
farnosti v Benešově.
Novým farářem byl jmenován od 1. 7. 2015 P. Jan Primus, který se nám krátce představil.
„Narodil jsem se 4. listopadu 1965 v Praze, kde jsem také prožil víceméně celý svůj dosavadní
život. Pocházím z Vršovic. Zde jsem také absolvoval základní školní docházku a následně i gymnázium.
Moji rodiče byli sice věřící, ale nijak zvlášť, jak se dnes říká, praktikující. Přesto jsem byl pokřtěn již
coby miminko.
V dětství a raném mládí jsem závodně sportoval. Hrál jsem fotbal a aktivně jsem provozoval judo.
Později, již jako dospělý, jsem řadu let trénoval fotbalové žáky, m.j. ve Spartě a v Bohemians.
Po maturitě jsem vystřídal v krátkém sledu několik zaměstnání, kromě jiného jsem také pracoval
jako učitel dějepisu a tělesné výchovy na jedné ze základních škol na pražském Jižním městě. Po listopadu
89 se mi ale podařilo splnit si svůj dětský sen a na základě úspěšného zvládnutí náročných přijímacích




procedur jsem začal sloužit u policie, kde jsem vydržel celých patnáct let až do svého odchodu do
kněžského semináře. V letech 1995-1999 jsem rovněž vystudoval Policejní akademii ČR v Praze na
Lhotce, aniž bych ovšem tušil, že téměř na dohled od své bývalé Alma mater, ve lhotecké farnosti, budu
o několik let později absolvovat svůj
jáhenský rok.
Zlom v mém dosavadním životě
znamenalo přijetí do Arcibiskupského
kněžského semináře a zároveň i ke
studiu na KTF UK v Praze v r. 2005,
kterému předcházel roční pobyt v tzv.
Teologickém konviktu v Olomouci.
Studium se mi podařilo zdárně
dokončit a po již zmíněném jáhenském
roce ve farnosti Praha – Lhotka jsem
po vysvěcení na kněze 22. června 2013
nastoupil do stodůlecké farnosti jako
farní vikář neboli kaplan, po dalším
roce pak do téže funkce i do farnosti
Kralupy nad Vltavou, až bylo na
patřičných místech rozhodnuto svěřit
mi samostatnou farnost a tak jsem se
ocitl ve Zdislavicích.
I když, jak zjišťuji, práce ve Ve čtvrtek 25. června 2015 byl při mši svaté uveden biskupem Václavem
farnosti pohltí téměř veškerý můj čas, Malým, světícím biskupem pražským, do služby nový duchovní správce naší
přesto ho trošku zbývá i na některé mé farnosti P. Jan Primus. Na snímku zleva P. Jan Primus, Mons. Václav Malý
zájmy a koníčky. V první řadě je to a P. Marcel Timko.
sport, byť žel v poslední době toliko pasivně. Velmi rád cestuji, s oblibou provozuji tzv. gastroturistiku.
A poněvadž jsem typický plážový povaleč, nejlépe relaxuji na vyhřátých plážích teplých jižních moří.
Dalším mým koníčkem, dá-li se to tak vůbec říci, jsou i mí dva věčně hladoví a velmi neposední kočičí
kamarádi – desetiměsíční habešský kocour Schimanski alias Šimon a sedmiměsíční thajská číča Žofka“.
Přejeme panu faráři, aby se mu u nás líbilo, spokojenost jemu i farníkům.
Redakce

Cyklovýlet na Lipnici
Vážení sportovní přátelé, jsme všichni o rok starší a já mám tu milou povinnost opět
zhodnotit letošní již 33. ročník cyklovýletu na Lipnici. Letos jsem se ze zdravotních důvodů
nemohl zúčastnit na kole, a proto jsem to trochu ošidil na motorce.
Cesta na Lipnici a zpět proběhla opět bez vážnějších defektů, jaký byl večer na Lipnici
bohužel do detailů nevím, protože mi kamarádi nic zajímavého nesdělili. Děkuji truhlářům MK
Invest, v.o.s., za zapůjčení
doprovodného vozu, který
řídil Vráťa Kohout a také
musím zmínit výkon Josefa
Vojtíška, který bez problémů
šlapal tam i zpět a převzal
tak
pomyslnou
štafetu
nejstaršího účastníka. Pepo
díky.
Letos jelo 20 cyklistů
a já věřím, že příští ročník
nás bude ještě více. Všem,
kteří s námi jezdí nebo nám
jen fandí, přeji klidný zbytek
Foto: J. Rybová
letošního roku a hodně
zdraví a štěstí v roce novém.
Ota Volek




Z činnosti SDH
Dne 22. srpna 2015 uspořádali členové SDH Zdislavice v rámci 9. kola Benešovské hasičské ligy
5. ročník Memoriálu Josefa Moudrého. Této soutěže se zúčastnilo 37 družstev mužů a žen. Dovolte mi
touto cestou poděkovat sponzorům, kterými byli: městys Zdislavice, VOD Zdislavice, pivovar Velké
Popovice, pivovar Kácov, MK-Invest v.o.s. Zdislavice, Velteko s.r.o. Vlašim, Autoservis Sedláček
Zdislavice, Motoron s.r.o. Křížov, Rabbit Trhový Štěpánov a.s., Koloniál Zelinger Vlašim, Husqvarna
Lebeda Vlašim.
Dne 29. srpna 2015 jsme uspořádali spolu s místními maminkami Dětský den s hasiči. Dětského
dne se zúčastnilo 55 dětí. Každé dítě muselo splnit 10 soutěží. Následně děti dostávaly zdarma limonádu,
zmrzlinu a balíček se sladkostmi.
12. září 2015 jsme uspořádali na místním fotbalovém hřišti 1. ročník v nočním požárním útoku
„ZZN Super cup“. Soutěže se zúčastnilo 26 družstev mužů a žen. Tato soutěž se nám velice vydařila,
a proto bychom chtěli v příštím roce uspořádat další ročník.
Soutěže:
4. 7. 2015 - BNL (Daměnice): Zdislavice „A“ - 3. místo, Zdislavice „B“ - 17. místo, Zdislavice ženy - 14. m.
5. 7. 2015 - BNL (Chářovice): Zdislavice „A“ - 1. místo, Zdislavice „B“ - 18. místo, Zdislavice ženy – 12. m.
11. 7. 2015 - Pohár obce Rataje: Zdislavice „A“ - 1. místo, Zdislavice „B“ - 3. místo
18. 7. 2015 - Pohár obce Hulice: Zdislavice „A“ - 1. místo, Zdislavice ženy - 2. místo
25. 7.2015 - BNL (Malovice): Zdislavice „A“ - 14. místo, Zdislavice „B“ - 15. místo, Zdislavice ženy - 10. m.
25. 7. 2015 - THL (Krátošice): Zdislavice „A“ - 2. místo
1. 8. 2015 - THL (Řepeč): Zdislavice „A“ - 2. místo
8. 8. 2015 - BNL (Načeradec): Zdislavice „A“ - 3. místo, Zdislavice „B“ - 15. místo, Zdislavice ženy - 13. m.
9. 8. 2015 - BNL (Louňovice pod Blaníkem): Zdislavice „A“ – 1. místo,
Zdislavice „B“ – 16. místo, Zdislavice ženy – 3. místo
15. 8. 2015 - BNL (Střezimíř): Zdislavice „A“ – 1. místo,
Zdislavice ženy – 4. místo
15. 8. 2015 - THL (Kozmice): Zdislavice „A“ – 2. místo
15. 8. 2015 - BNL noční (Jankov): Zdislavice „A“ – 5. místo, Zdislavice ženy – NP
22. 8. 2015 - BNL - Memoriál J. Moudrého (Zdislavice): Zdislavice „A“ – NP, Zdislavice „B“ – 14. místo,
Zdislavice ženy – 5. místo
29. 8. 2015 - Extraliga (Záhorčice): Zdislavice „A“ – NP
30. 8. 2015 - Extraliga (Jaronice): Zdislavice „A“ – 6. místo
5. 9. 2015 - BNL (Všechlapy): Zdislavice „A“ – NP, Zdislavice „B“ – 17. místo, Zdislavice ženy – 6. místo
12. 9. 2015 - Memoriál Divišov: Zdislavice ženy – 2. místo
12. 9. 2015 - noční soutěž (Zdislavice): Zdislavice „A“- NP, Zdislavice „B“- 12. místo, Zdislavice ženy - 4. m.
19. 9. 2015 - THL (Zhoř): Zdislavice „A“ – NP
19. 9. 2015 - JHL noční (Frymburk): Zdislavice „A“ – 3. místo
Zásahy:
8. 7. 2015 - spadlý strom přes komunikaci Dubějovice
11. 7. 2015 - požár lesa Dubějovice
17. 7. 2015 - požár slámy Čechtice
17. 7. 2015 - požár stohu Zdislavice
18. 7. 2015 - požár pole Jeníkov
28. 7. 2015 - požár pole Růžkovy Lhotice
1. 8. 2015 - požár pole Pravonín
4. 8. 2015 - požár pole Pravonín – Volavka
5. 8. 2015 - záloha na stanici HZS Vlašim
14. 8. 2015 - záloha na stanici HZS Vlašim
15. 8. 2015 - požár kotelny Zdislavice
25. 8. 2015 - požár pole Řimovice (planý výjezd)
1. 9. 2015 - požár vozidla D1 (km 47)
1. 10. 2015 - požár chléva a stodoly Hrádek
Za SDH Pavel Hůdek, foto: Tomáš Jankovský


Družstvo žen Zdislavic s trenérem O. Rybou.



Životní jubilea ...

Uzavřené sňatky :

červenec, srpen a září 2015 :
Pavel Votýpka, Zdislavice 172
Věra Jirková, Zdislavice 177
Jitka Pastorková, Zdislavice 12
František Šimon, Zdislavice 29

50
55
65
70

Ivana Jankovská, Zdislavice 199
Jana Naňáková, Zdislavice 197
Božena Kotová, Zdislavice 26
Marie Přenosilová, Zdislavice 44

50
60
76
78

Věra Krásová, Zdislavice 117
Františka Říhová, Zdislavice 25
Václav Florián, Zdislavice 46

65
76
77

1. 8. 2015

15. 8. 2015

Pavel Jirka, Zdislavice 154
a Hana Jankovská, Praha
Ladislav Nácovský, Zdislavice 76
a Renata Kočovská,Vlašim

Všem srdečně blahopřejeme!

Pozvánka na lampiónový průvod
Městys Zdislavice zve všechny děti a rodiče k příjemné procházce
s rozsvíceným lampiónem. Sraz je na městečku ve středu 28. října 2015
v 18.00 hodin. Do kroku hraje kapela Josefa Nerada.
Zdislavický zpravodaj vydává Městys Zdislavice. Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR v Praze,
ev. číslo MK ČR E 10732. Podepsané příspěvky nemusí odpovídat stanoviskům redakce a zavazují jen autory.
Redakce: Jindřiška Rybová, Dana Volfová. Toto číslo neprošlo jazykovou úpravou.




