Mateřská škola je součástí příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Zdislavice s celodenním provozem pro
děti předškolního věku od 3 do 6 let (pondělí - pátek od 6,30 do 16,00 hodin). V mateřské škole je
celkem 36 dětí a jsou rozděleny do dvou tříd - velká má 28 dětí a malá 8 dětí. Od nového školního
roku navštěvuje školu 8 nových žáčků namísto těch, kteří se v červnu se školkou rozloučili.
V mateřské škole je uplatňováno předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte
předškolního věku, podílí se na jeho citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních
pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů a pracuje se podle ŠVP Floriánek
„S Floriánkem od podzimu do jara“.
Zástupkyní ředitelky pro MŠ je Blažena Jirková, učitelka Dana Fliegerová a od září učitel Bc. Petr
Kovský. Telefonní spojení do MŠ: 732 838 160.

Vážení a milí spoluobčané,
jsme v závěru volebního období stávajícího zastupitelstva. Jsem přesvědčen, ţe kaţdý z Vás uvítá
zhodnocení činnosti vedení našeho městečka. Pro lepší orientaci uvádím údaje za obě předešlá volební
období (od roku 2006 do současnosti), kdy jsem vykonával funkci starosty. V začátcích mého prvního
volebního období bylo zapotřebí splácet úvěry v celkové výši 4 690 267,- Kč a zajistit finanční
prostředky na dokončení kanalizace a úhradu pohledávek, které vznikly v souvislosti s realizací
kanalizace a ČOV. Jednalo se tehdy o částku ve výši 4 370 000,- Kč. V této době jiţ nebylo moţné přijetí
dalšího úvěru, který by nám z tak nelehké situace pomohl. Bylo tedy nutné učinit vše potřebné, abychom
se nedostali do platební neschopnosti a nepřivedli náš městys na pokraj finančních potíţí. Obtíţnost
tohoto období byla ještě umocněna tím, ţe zastupitelstvo bylo nuceno po celé toto volební období
fungovat pouze v pěti zastupitelích a to po odstoupení čtyř zastupitelů. I přes tento handicap bylo volební
období 2006 – 2010 velmi úspěšné a podařilo se nám zvládnout nejednu těţkost a zároveň připravit velmi
dobrou pozici pro nastupující zastupitelstvo v roce 2010. Zejména přípravou nových projektů do
budoucna, ale i hospodárným vyuţitím peněţních prostředků se dařilo pro naše spoluobčany udrţet
všechny standardy, na které byli zvyklí. V oblasti získávání dotací se dá říci, ţe i to bylo velmi dobré.
I díky tomu se podařilo zrealizovat spoustu projektů pro naši občanskou vybavenost.
Přehled nejvýznamnějších akcí, které byly realizovány:
v roce 2007
253 000,117 000,-

oprava komunikací a cesty
výstavba chodníku od č.p. 37
k č.p. 134
219 000,- oprava vodovodu
1 799 000,- dostavba kanalizace
60 000,- oprava elektro ČOV
51 000,- nákup myčky ZŠ
1 124 000,- dokončení rekonstrukce kabin
TJ a přístřešku pro diváky
34 000,- oprava podlahy v tělocvičně
36 000,nákup pozemku
25 000,nákup motorové pily pro hasiče
Přijaté dotace činily 1 140 253,- Kč.
v roce 2008
157 000,-

dokončení chodníků od č.p. 37
k č.p.134
321 000,oprava místních komunikací
93 000,pořízení hasičské výstroje
47 000,oprava veřejného osvětlení
46 648,vybavení archivu a úřadu
městyse
Přijaté dotace činily 977 418,- Kč.

v roce 2009
98 770,- osazení komunikace ukazatelem
rychlosti
341 476,- oprava místních komunikací
94 130,- projektová příprava – rekonstrukce MŠ
86 870,- projektová příprava – stavební
úpravy ZŠ
55 228,- pořízení ústředny místního rozhlasu
2 833 500,- rekonstrukce tělocvičny
100 653,- oprava hasičského vozidla
93 927,- zřízení kontaktního místa CzechPOINT
Přijaté dotace činily 5 934 413,- Kč.
v roce 2010
1 557 365,- oprava místních komunikací a chodníku
110 000,- kanalizační přípojka k domu čp. 160
198 720,- projektové přípravy ZŠ a MŠ
399 334,oprava hřbitova a výsadba zeleně
301 519,výstavba kolumbária
84 500,multifunkční traktor
86 500,projektová příprava – spolkový dům
100 000,projektová příprava - úřad
298 860,výměna oken úřadu
Přijaté dotace činily 831 220,- Kč.

Současné zastupitelstvo, které pracovalo ve volebním období 2010 - 2014 pokračovalo v nastoleném
trendu. Také se mj. zaměřilo na přípravu projektů do budoucna a zrealizovalo akce, které byly
rozpracované. Po celou dobu volebního období byla podporována spolková činnost, kulturně společenský
a sportovní ţivot v našem městečku, investovali jsme finanční prostředky do zvelebení kulturních
památek v našem městysi atd.. V souvislosti s tím uvádím nejvýznamnější projekty a výše dotací, se
kterými náš městys v jednotlivých letech hospodařil.
v roce 2011

273 905,oprava přepadu a mostku u Hanikova rybníka
21 480,nákup dopravních zrcadel
228 600,projektové přípravy – MŠ a ZŠ
32 823,rozšíření veřejného osvětlení k č.p. 211
53 766,nákup kalového čerpadla SDH
Přijaté dotace činily 714 868,- Kč.





v roce 2012
45 603,305 214,60 000,231 791,-

stroje a zařízení do lesů
oprava místních komunikací
obnova tůně
výsadba remízku nad
rybníkem Sejrek
81 000,- projektové přípravy ZŠ
638 588,- obnova kostnice
2 134 876,- výstavba spolkového domu
32 400,- nákup kontejneru na pouţitý textil
150 003,- oprava střechy hasičské zbrojnice
108 000,- projektová příprava - úřad
Přijaté dotace činily 3 460 889,- Kč.
v roce 2013
112 430,170 610,1 742 231,190 127,82 500,60 000,926 405,1 504 481,194 100,-

oprava komunikací
sníţení energetické náročnosti MŠ
sníţení energetické náročnosti ZŠ – č.p. 45
oprava kostnice (dokončení z r. 2012)
obnova sochy sv. Jana Nepomuckého
nátěr kostela sv. Petra a Pavla
dokončení výstavby spolkového domu
obnova víceúčelového hřiště za tělocvičnou
výsadba aleje podél silnice od Zdislavic
k Hanikovu mlýnu
264 600,- oprava budovy hasičské zbrojnice
4 691 781,- sníţení energetické náročnosti objektu úřadu
Přijaté dotace činily 6 229 110,- Kč.
V září letošního roku byla stavebně ukončena největší akce zahájená jiţ ke konci roku 2013 a to
Sníţení energetické náročnosti objektu ZŠ – č.p. 45 a MŠ. Celkové náklady stavby činily 8 654 261,- Kč,
z toho dotace 1 842 486,- Kč (č.p. 45) a 2 639 736,- Kč (č.p. 1). Na finanční dokrytí těchto projektů
mimo rozpočtové prostředky městyse byly pouţity prostředky z úvěru ve výši 4 500 000,- Kč.
V současné době probíhá
realizace dalšího velkého
projektu a tím je zateplení
a výměna oken v budově ZŠ
č.p. 100 spojená s výměnou
zdroje vytápění a s výstavbou
spojovacího krčku. Dále jsme
získali
dotaci
ve
výši
1 800 000,- Kč na zametací
stroj a je vybrán dodavatel
akce. Také jsme získali dotaci
na opravu výtlačného řadu
vodovodu ve Zdislavicích ve
výši 1 500 000,- Kč a máme
přislíbenou
dotaci
na
přístavbu garáţe poţární
zbrojnice ve výši 2 500 000,Kč.
Je velmi příjemné a motivující pracovat v kolektivu zastupitelů, kteří jsou oporou v rozhodování,
chovají se jako rádce a spolehlivý kolega. Těmto zastupitelům děkuji za podporu po celé volební období,
za pochopení potřeb všech občanů Zdislavic a za stejné zapálení pro dobrou věc.
Váţení spoluobčané, děkuji Vám všem za Vaši volbu, děkuji Vám za to, ţe jste umoţnili navázat
na práci z minulého období - dokončit rozdělané akce, realizovat stávající a připravit nové. Přeji nám
všem při výběru nových zastupitelů tu nejlepší volbu.


Bc. Pavel Bouček, starosta městyse


Podblanický hudební podzim 2014
Představovat Podblanický hudební podzim by asi bylo pověstným „nošením dříví do lesa“. Jubilejní
30. ročník se ve Zdislavicích zastavil hned svým druhým koncertem letošního programu. Skladby
českých hudebních velikánů v podání předního českého komorního tělesa – Janáčkova kvarteta (Miloš
Vacek – první housle, Vítězslav Zavadilík
– druhé housle, Jan Řezníček - viola
a Břetislav Vybíral – violoncello) a
umělecký přednes Alfréda Strejčka byly
zárukou vysoké kvality koncertu, který
měl podtitulek „Pocta svatému Václavu“.
Tradiční součástí je přátelské posezení
s umělci po koncertě, jeţ bývá velmi
příjemným završením celého programu.
Závěrem patří poděkovat všem, kteří
se na zajištění koncertu podíleli, především
panu P. Timkovi za zapůjčení kostela
a paní Kozákové za přípravu skvělého
pohoštění pro umělce. Mgr. Irena Králová

Vybráno z obecní kroniky - rok 1966
Maškara - Ţáci naší školy uspořádali 22. února 1966 maškarní veselici. Průvod prošel ulicemi obce za doprovodu
obecního rozhlasu. Rej masek proběhl v sokolovně. K tanci a poslechu hrála dětská rytmická skupina. Zúčastnilo se
146 dětí.
MDŢ - Mezinárodní den ţen se konal 6. března 1966 v místním kině. Slavnostní proslov přednesla s. učitelka
Alena Příhodová. Kulturní vloţku uspořádali ţáci naší školy. K poslechu hrála ţákovská rytmická skupina pod
vedením s. učitele Stanislava Příhody. Dárky zhotovili ţáci naší školy. Pohoštění zajistilo JZD. Účastnilo se 82 ţen
ze Zdislavic a okolí.
Májové dny - Pálení čarodějnic opět probíhalo u Malé lipky, v předvečer 1. Máje, za účasti předškolní, školní
mládeţe i dospělých. Na městečku byla postavena máj, kterou mládeţ hlídala aţ do rána. Na oslavu 1. Máje naši
občané, pionýři, ţáci, svazáci a sportovci odjíţděli do Trhového Štěpánova, kde se zúčastnili průvodu. Počasí bylo
pěkné a účast velká.
Estráda - Sokol Zdislavice uspořádal v tělocvičně ve dnech 6. a 8. května 1966 estrádu, která pro velký úspěch
musela být opakovaná. Někteří diváci přišli dvakrát. Finanční výtěţek byl velmi dobrý a zajistil rozpočet Sokola.
Zájezd - Sokol Zdislavice oddíl odbíjené, uskutečnil v květnu 1966 zájezd do NDR – Berenburgu. K návštěvě ho
pozval klub odbíjené, s kterým náš Sokol navázal druţební styky. Naši hráči tam sehráli osm zápasů a ve všech
zvítězili. Nejdramatičtější zápas byl s výběrem sovětských vojáků, rozmístěných v Německu, se kterými vyhráli
3 : 2. Na oplátku naše tělovýchovná organizace hostila německé hráče v červenci.
Estráda - Dne 17. prosince 1966 byla opět sehrána Sokolem v sokolovně estráda. Tato estráda neměla velký ohlas,
i kdyţ její kvalita a herecké výkony nebyly o nic menší neţ u předcházející. Tuto akci pravděpodobně ovlivnila
předvánoční horečka a finanční vydání.
Oslava - K 21. výročí osvobození republiky byla v tělocvičně uspořádaná oslava. Tuto oslavu zajišťovala škola.
Zúčastnili se občané a ţáci naší školy.
Český svaz chovatelů - V letošním roce 6. dubna 1966 byla zaloţena organizace Český svaz chovatelů drobného
zvířectva. Této ustavující schůze se zúčastnil za okresní výbor SCHDZ Bohumil Kaňka s šestnácti zakládajícími
členy: Otakar Janda, Jiří Jandoš, Josef Houdek, Josef Kakos, Bohumil Kohout, Marie Kohoutová, Karel Krása,
František Krejčí, Karel Setnička, Václav Smutný, všichni ze Zdislavic. Josef Kopecký – Chlum, Marie Tříšková –
Bolina. Do prvního výboru byli zvoleni: předseda - Josef Kakos, jednatel - Josef Kůţel, pokladník - Václav Smutný.
JZD - Výroční schůze JZD Zdislavice proběhla 21. února 1966 v sokolovně. Kulturní vloţku uspořádali ţáci naší
školy. Velmi se líbila rytmická skupina. Na schůzi byli pozváni zástupci organizací, předsedové okolních JZD
a pracovníci vyšších institucí. Celkové hospodaření druţstva v minulém roce bylo velmi dobré, neboť pracovní
jednotka dosáhla 17 Kč a zařadila se na přední místo na okrese. Po schůzi bylo pohoštění a taneční zábava.
Během roku bylo provedeno čištění rybníků v Sejrku. Horní rybník byl zrušen a provedena meliorace horních
luk. Byl zakoupen sovětský kombajn na obilí SKH. Byla zahájena výstavba prasečáků. Z ekonomických důvodů
byly dva páry koní prodány a i nadále zbývající koně se pouţívají k rozvozu a přípravě krmiv, k sekání, hrabání
nepřístupných mokrých ploch, kam se nedostane mechanizace.
Výstavba - Hlavní úkol MNV bylo pokračování prací na rozšíření a úpravě hřbitova. Mimo to byla provedena
oprava veřejného osvětlení a rozhlasu.
Jindřiška Rybová, kronikářka



IX. ročník BĚHU PRO RADOST
Za krásného slunečného počasí byl v sobotu 7. června 2014 ve
13,30 hodin zahájen IX. ročník Běhu pro radost. Celou akci zajišťoval
Městys Zdislavice společně s MO ČSSD Zdislavice. Místem konání je
tradičně rekreační areál „Peklo“ ve Zdislavicích, zasazený do krásné
přírody, takže crossové trasy vedly terénem, po louce nebo lesních
cestách dle kategorií. Ve 20 bězích startovalo 105 závodníků (33 žen
a 72 mužů). Nejmladším účastníkem byla Aneta Boučková
a nejstarším Jan Mareš (r. 1942), který se pravidelně zúčastňuje
tohoto závodu.
Pro účastníky byly připraveny diplomy podepsané mistryní světa
a držitelkou světového rekordu na 400 m Jarmilou Kratochvílovou,
dále poháry, medaile a pro všechny účastníky malé pohoštění.
Diplomy a poháry předával starosta městyse Bc. Pavel Bouček
společně s ředitelkou závodu Mgr. Irenou Královou. Rozhodčími byli
Mgr. Jiří Říha a Ing. Hana Říhová. Servis na trati zajišťovali Ing.
Ludvík Král, Ing. Michal Král a
Ing. Luděk Král. Poděkování patří
samozřejmě i ostatním pořadatelům
a firmě SAINT PREX REAL ESTATE,
a.s. za zapůjčení areálu.
Pořadatelé
děkují
všem
závodníkům za účast a těší se na
shledanou při příštím jubilejním
X. ročníku Běhu pro radost, který
bude uspořádán 6. června 2015.
(Výsledkovou listinu letošního běhu
naleznete na stránkách městyse
www.zdislavice.cz/fotogalerie.)
Dana Volfová

Vážení Zdislaváci,
ve dnech 26. a 27. 7. 2014 se jel 32. ročník výletu na Lipnici. Jelo
nás 27 včetně řidiče Vráti Kohouta, který řídil doprovodné vozidlo, opět
zapůjčené truhlárnou MK Invest, za což jim tímto děkuji.
Letošní počasí nezklamalo a až na pár drobných defektů, které ke
100 km šlapání patří, proběhla cesta hladce. Během jízdy jsme navštívili
nám již známá místa k občerstvení a k večeru jsme dorazili na Lipnici.
Po klidné noci a tvrdém spánku v tamní škole jsme se druhý den ráno
vydali na cestu zpět. Posnídali jsme v hotelu Luna v Koutech a bez
problémů šlapali do Zdislavic.

Jednu věc musím ještě
zmínit na závěr a to
obrovskou poklonu a obdiv
dvěma nejstarším kamarádům,
kteří s námi letos opět jeli,
Jardovi Urbanovi a Pepovi
Vojtíškovi, pánové díky.
Všem děkuji za krásné
prožití sportovního víkendu
a těším se příští rok na
shledanou na startu dalšího
ročníku.
Ota Volek





Hasiči informují
Naše soutěţní druţstva se zúčastnila ještě několika soutěţí v PÚ. Druţstvo B se zúčastnilo soutěţí v Chlumu –
4. místo, Hulice – 4. místo, Kladruby – 4. místo, Zdislavice - 20. místo, Všechlapy – 16. místo, Divišov – 5. místo.
Druţstvo A se pravidelně zúčastňovalo Benešovské hasičské ligy (BHL), kde se v letošní sezóně celkově
umístnilo na 1. místě a tak se stalo MISTRY BNL pro rok 2014.
Několikrát jsme také navštívili Táborskou hasičskou ligu (THL), seriál soutěţí THL měl 14 kol, absolvovali
jsme 8 kol (4x 1. místo, 2x 2. místo, 1x NP, 1x 11. místo). Celkově jsme skončili na krásném 6. místě. Nejrychlejší
čas THL v letošním roce jsme předvedli na soutěţi ve Zhoři u Tábora s časem 16,56 vt..
23. 8. jsme pořádali memoriál Josefa Moudrého v PÚ. Tato soutěţ byla zařazena do seriálu soutěţí BNL.
Zúčastnilo se 30 druţstev muţů a 14 druţstev ţen. Vítězství patřilo domácímu týmu A jak v hlavní soutěţi čas
16,61 vt., tak i v tzv. rozstřelu čas 14,78 vt..
Děkujeme touto cestou všem
sponzorům, kteří se postarali
o ceny pro soutěţní druţstva a jsou
to: Městys Zdislavice, VOD
Zdislavice,
A+R
Universal
Zdislavice, Autoservis Sedláček
Zdislavice, MK Invest Zdislavice,
Pivovar Kácov, Pivovar Benešov,
Motoron Kříţov, Luděk Jankovský
Chmelná,
Rabbit
Trhový
Štěpánov, Velteko s.r.o. Vlašim,
Husqvarna Josef Lebeda Vlašim,
Řeznictví Josef Vávra Vlašim,
Koloniál Zelingr Vlašim.
Miroslav Míka, starosta SDH
Mistři 6. ročníku Benešovské
hasičské ligy s Ferdinandem.
Na snímku zleva nahoře: Jan Beránek,
Miroslav Míka, Daniel Hromas,
Lukáš Kůţel, Jan Hromek
zleva dole: Jiří Novák, Hynek Míka

TJ SOKOL ZDISLAVICE
VÁS TÍMTO ZVE NA


Divadelní sdružení Blaník Načeradec
uvádí divadelní hru
Šárky Fenykové
v režii Václava Prokopa a Kateřiny Dudové


Hrají:

JOLANA POVOLNÁ
LIBUŠE LÍPOVÁ
EMA POVOLNÁ
TOMÁŠ LÍPA
MILUŠE OSTRÁ
VERONIKA DRZÁ
Kdy:

L. Jedličková
P.Bartoníčková
K. Dudová
A. Vykouk
M. Čálková
V. Urbancová

VÁCLAV POVOLNÝ
PETR LÍPA
JIŘÍ POVOLNÝ
HEREČKA
RADIM HRUBÝ
EMIL ZAKOPAL

J. Jedlička
V. Kozák
V. Prokop
T. Rozkošná / K. Dudová
J. Forejt
M. Vinduška / V. Bartoš

sobota 25. 10. 2014 v 18,30 hodin

Vstupné:

Kde:

KD ZDISLAVICE

100,- Kč - předprodej od 10. 10. 2014 v obchodě u pí. Aleny Klenotové
Bohaté občerstvení zajištěno.





Dopis: Pro všechny, kteří potřebují pomoc, ale …
nemohou si ji dovolit
Milí čtenáři,
ve své praxi se setkávám s problematikou, po níţ jsem
pojmenovala tento příspěvek, téměř denně. Při setkání
s lidmi, kteří se neobejdou bez pomoci jiného člověka, na financování péče poměrně často naráţím.
Lidé, kteří potřebují pomoc, často finanční stránku zajištění pomoci musí řešit a zohledňovat. Spousta
z nich přitom neví, ţe v našem sociálním systému existuje dávka, na kterou má mnoho z nich nárok
a která jim můţe výrazně pomoci v jejich nepříznivé situaci. Jaké jsou možnosti, když potřebujete
pomocnou ruku a nemůžete si dovolit všechno hradit ze svých prostředků?
Pro tyto případy existuje především příspěvek na péči - dávka, kterou lze pouţít na úhradu placených
sluţeb registrovaných poskytovatelů sociálních sluţeb (např. Charity), či na pomoc od asistentů
sociálních sluţeb, kteří jsou ochotni za vámi docházet a pomáhat Vám na základě uzavřené smlouvy.
O příspěvek na péči můţete poţádat na Úřadu práce ve Vlašimi, v budově České spořitelny na adrese
Lidická 1697, 258 01 Vlašim. Tady Vám úřednice vydají potřebné formuláře. Kromě úředníků Vám
ohledně příspěvku na péči porad i v Občanské poradně Farní charity Vlašim, na kterou se můţete obracet
jak telefonicky na čísle 733 676 737, tak prostřednictvím elektronické pošty na e-mail:
obcanskaporadna@charitavlasim.cz nebo se můţete zastavit osobně přímo v sídle Občanské poradny
Vlašim – 4. patro budovy Polikliniky, Lidická 1715, Vlašim.
Můţe nastat situace, ţe Vy nebo Vaši blízcí potřebují pravidelnou zdravotní péči, avšak nemusí být nutně
hospitalizováni v nemocnici. Za tímto účelem jsou zřizovány sluţby domácí zdravotní péče, určené
klientům všech věkových skupin. Domácí péče je pro pacienta mnohem pohodlnější neţ pobyt
v nemocnici a tento způsob zdravotních sluţeb se stává stále více ţádaným. Poraďte se se svým
praktickým lékařem, pokud máte pocit, ţe byste tento typ péče potřebovali. Plná úhrada této sluţby
z veřejného zdravotního pojištění je podmíněna indikací praktickým lékařem. Sluţbu je vhodné pouţít
v případech, kdy pacient není schopen navštěvovat pravidelně zdravotnické zařízení a potřebuje zejména:
Kontrolovat zdravotní stav, měřit krevní tlak, hladinu cukru apod.
Podávat injekční léky (inzulin, léky na bolest apod.)
Ošetřovat koţní defekty (bércové vředy, proleţeniny, pooperační rány)
Předcházet proleţeninám
Podávat infuzní léčbu
Provádět odběry krve a ostatního biologického materiálu
Ošetřovatelskou rehabilitaci
Pečovat o permanentní katetr, vycévkovat, ošetřit stomii (vývod)

Na vrchní sestru Domácí zdravotní péče se můţete obracet telefonicky denně na tel.: 317 845 979, 736
472 795. Osobně v sídle Farní Charity Vlašim – 1. patro polikliniky, Lidická 1715 Vlašim nebo
elektronicky na e-mailu: zdravotnipece@charitavlasim.cz.
Tento dopis vznikl proto, aby se k Vám dostaly alespoň základní informace jako možnosti řešení.
Proč tedy nepřijmout pomocnou ruku ze strany státu?
S pozdravem a přáním krásných dní
Hedvika Vodrážková, zdravotní sestra FCH Vlašim.

Půjčovna rehabilitačních a
kompenzačních pomůcek





polohovací lůžka
chodítka
WC křesla
invalidní vozíky a další

Půjčovna dětských pomůcek






dětské postýlky
kočárky
jídelní židličky
brusle
cyklistické helmy, apod.

Sbírky šatstva, Sociální šatník
Duben až říjen každou první středu v měsíci, v Besídce u kostela sv. Jiljí, ve Vlašimi.
Jinak po předchozí dohodě.




Informace k volbám do zastupitelstev obcí
Podzimní volby do zastupitelstev obcí se konají v pátek 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00
hodin a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 hodin do 14. hodin.
Voličem je občan obce za předpokladu, ţe alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je
v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a jde o státního občana České republiky nebo
o státního občana členského státu Evropské unie, pokud poţádal o zápis do dodatku stálého seznamu
voličů.
Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování
Po obdrţení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vţdy vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků, kde můţe hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:
1.
Označit kříţkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební
stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu,
kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen.
2.
Označit v rámečcích před jmény kandidátů kříţkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to
z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být
zvoleno. (Do Zastupitelstva městyse Zdislavice se volí 7 zastupitelů.)
3.
Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, ţe lze označit
křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro
které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební
strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany
je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu
volených členů zastupitelstva obce.
Po úpravě vloţí volič hlasovací lístek do šedé úřední obálky, určené pro volby do zastupitelstev obcí.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta,
hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky
několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
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