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Vážení spoluobčané,
s příchodem babího léta se v krátkosti ohlédněme zpět, co se za předešlé čtvrtletí událo. Po dobu
prázdnin až do současnosti neustále probíhá realizace stavby „Stavební úpravy ZŠ“. Tato akce byla
poznamenána komplikacemi v podobě protečení dešťových srážek do prvního patra budovy školy. Škody
způsobené po přívalových deštích byly značné. Samozřejmě se v souvislosti s tím, hlavně ze strany části
našich obyvatel vyskytly obavy, zda bude škola vůbec do začátku školního roku otevřená, kam děti
půjdou do školy atd.. V první řádě musím říci, že zahájení školního roku bylo plánováno na 16. září, aniž
by se počítalo s touto škodní událostí. Dodavatel se k problému postavil dobře a tak díky tomuto přístupu
musím konstatovat, že se podařilo v termínu provést kompletní rekonstrukci prvního patra v naší škole.
Náklady na odstranění následků zatečení platil dodavatel ze svých prostředků. V současné době jsme ve
fázi, že jsou hotové krovy, oplechování a bude se instalovat krytina. V půdním prostoru je vyzděné jádro,
bude provedena elektroinstalace a nové patro bude osazeno okny. Je připraven prostor pro instalaci
výtahu. Dá se tedy říci, že se firma snaží držet harmonogramu. Je pravdou, že nejde vše tak, jak bychom
si představovali, ale s tím se při tak rozsáhlé akci musí počítat.
Samozřejmostí je již několik let pravidelné přistavování kontejnerů na směsný komunální odpad
a bioodpad. V souvislosti s tím je nutné upozornit na ukládání odpadu podle druhu kontejneru. Prosím
neponechávejte odpad u kontejnerů s tím, že se to někomu může hodit. Odpad vhoďte do kontejneru. To
platí i pro tříděný odpad na městečku, kde se stává, že když je plno, tak to necháme na zemi a on to někdo
uklidí. Není tak těžké počkat až budou sběrné nádoby prázdné nebo jiný odpad hodit do kontejneru, který
je zpravidla naproti úřadu.
Další informací je to, že zastupitelé souhlasili s částečnou obměnou veřejného osvětlení, které bude
v první fázi probíhat kolem hlavních komunikací a v příštím roce vnitřek městyse. Další z připravovaných
věcí bude veřejné projednávání návrhu územního plánu. O termínu budete v dostatečném předstihu
informováni. Místní komunikace průběžně čistíme, s údržbou veřejné zeleně budeme končit, vodu na
hřbitově uzavřeme po “Dušičkách“, přistavování velkoobjemových kontejnerů bude v tomto termínu
taktéž ukončeno.
Vzhledem k tomu, že nastal podzimní čas, přeji Vám všem příjemné prožití hezkých podzimních
dnů.
Bc. Pavel Bouček, starosta

Nepořádek u kontejnerů

Foto: M. Kaman.

Foto: M. Kaman.


Na snímku z července letošního roku
je vidět, jaký nepořádek je možné
udělat nezodpovědností některých
jednotlivců.
U
označeného
kontejneru na „ostatní měkké a tvrdé
plasty“ leží odpadky všeho druhu.
Městys má na žádost některých
občanů kontejner v pronájmu od
letošního května a smluvně je
zajištěno vyprazdňování 1x za 14 dní
svozovou firmou vždy sudý čtvrtek.

Foto: D. Volfová


Nový školní rok
Rok 2019/2020 jsme zahájili, díky probíhající rekonstrukci, opožděně až 16. 9. 2019 s 93 žáky.
A protože 14 dní je dlouhá doba, žáci nedostali moc času na to si zvyknout a od úterý jedeme „naplno“.
Od letošního roku bude ve škole chybět paní učitelka Dáša Neradová, která se stala babičkou na
plný úvazek a své prvňáčky předala nové paní učitelce Jeně Dufalové. Ve družině začíná nově paní
vychovatelka Dana Vykouková a ve školce jsme posílili o paní učitelku Kateřinu Jandovou, která
nahradila neaprobovanou paní Ivanu Filipovou.
Máme jen 6 prvňáčků, takže budou mít velmi dobré podmínky pro výuku. Nejvíce žáků je letos ve
čtvrté třídě – 15. Mateřinka má „plno“ a školní družina rovněž.
Nedá mi nezastavit se nad pochybovačnými hlasy, proč při tomto počtu žáků děláme půdní
vestavbu. S panem starostou jsme tuto vestavbu mnohokrát probírali a řešili všechna pro a proti. Pro
školu bylo potřeba vyřešit bezbariérovost – požadavek ČŠI a hygieny. Navíc od roku 2022 to bude pro
školy povinnost ze zákona. Rovněž jsme byli kritizováni za nízký počet odborných učeben, zejména
neexistenci moderní jazykové učebny a malé, tím pádem nevyhovující, prostory pro 50 dětí ŠD.
Přístavbou se všechny problémy vyřeší a budeme se moci prezentovat jako moderní, všem požadavkům
vyhovující základní škola. Navíc se opravilo celé první patro, kde se výrazně zlepšily světelné podmínky
pro výuku. Škola se zasíťovala a budeme moci lépe využívat IT techniku. Nakonec i vyučující budou mít
mnohem
lepší
zázemí,
odpovídající náročné práci.
Máme i nové nouzové
osvětlení a požární únikový
východ pro větší bezpečnost
dětí.
Já si myslím, že si toto
vylepšení naše děti zaslouží
a navíc významně stoupne
prestiž školy díky vzhledu
a vybavení. Z prvních ohlasů
už víme, že se nové patro líbí
a věřím, že nový prostor „na
půdě“ se bude líbit rovněž.
Foto: M. Kaman.
A jako každý rok –
všem žákům přeji co nejlepší známky a vyučujícím hodné a pilné žáky.
Mgr. Irena Králová

pořádá

v pátek 25. 10. 2019
sraz v 18.00 hodin na „Městečku“
za doprovodu kapely




Malý míček spojuje stále větší rodinu
Dne 31. 8. 2019 jsme se opět sešli s naší sportovní partou v místní tělocvičně k otevření pingpongových stolů
do začínající sezóny. Za tímto účelem jsme mezi sebou uspořádali přátelský turnaj, kde jsme prověřili naší fyzickou
kondici. Nutno říct, že letošní léto bylo nejen nevyzpytatelné na počasí, kdy nám skoro každý naplánovaný
tenisový trénink pršelo, ale bylo také nabité spoustou zážitků a výletů, takže když se na tenisový kurt konečně
sluníčko usmálo, nesešli jsme se ani na čtyřhru. Tenisové míčky tak v letošním létě spíše zahálely a na kurtě
v tréninku se kutálely pouze 6x. Podle toho také vypadal náš zahajovací turnaj, ke kterému jsme se sešli v hojném
počtu již v 17.30 hod. U otevřených stolů bylo rázem plno, tělocvična se rázem rozezněla nejen vzájemným
sdělováním prožitých letních událostí, ale i malým míčkem, který nám nekompromisně ukazoval naši zanedbanou
fyzickou přípravu. Vzhledem k tropickým teplotám nejen venku, ale i v tělocvičně, jsme zkrátili náš turnaj
z původně plánované dvouhry žen,
dvouhry mužů a smíšené čtyřhry
pouze na smíšenou čtyřhru, kdy jsme
propotili nejedno triko. Kolem
19-té hodiny nás přišli podpořit,
fandit, ale i rozněžnit naši 4 malí
„pingpongáčci“, kteří za chvilku
vymění své přebalovací pulty za
zelené stoly. Turnaj nakonec skončil
po 20-té hodině, kdy jsme se
přesunuli doplnit vypocené minerály
a vysportovaný cukr do místní
hospůdky. Zde za výborné večeře,
kterou
nám
připravil
majitel
hospůdky a pěnivého moku 2 barev,
proběhlo
zhodnocení
fyzické
kondice,
vyhodnocení
turnaje
a naplánování dalšího tréninkového
plánu.
Výsledky smíšené čtyřhry „Otevírání stolů“:
- 1. místo obsadili manželé Jarda a Vlaďka Bošinovi z Vlašimi
- 2. místo Vašek Florián mladší s Liborem Pecháčkem
- 3. místo Majka Pastorková a Jirka Janeba
Co k tomu dodat víc? Snad jen, že tak malý míček, který kdysi spojil malou hrstku lidí okolo zeleného stolu,
nás spojuje ve stále větší sportovní rodinu, ve které se hraje víc než fair play i mimo tělocvičnu a mě těší, že s námi
nejen trénují, ale dokonce už nás i poráží naše vlastní děti.
Za tenis a pingpong Majka Pastorková

Cyklovýlet na Lipnici
Je podzim a já už ani nevím, po kolikáté se
v tuto dobu s Vámi dělím o průběh a pár zážitků
z cyklovýletu na Lipnici. Letošní 37. ročník se jel 27.
a 28. 7. 2019. Přestože bylo ideální počasí, tak účast
byla slabší, ale to nám 9 cyklistům náladu
nepokazilo.
Trochu mě mrzí, že někteří skalní účastníci si
letos v tento již pravidelný termín našli jiný program
a dali nám košem.
Cesta na Lipnici vedla přes Mnichovice,
Křivsoudov s obědem v Jiřicích, dále Humpolec a na
Lipnici. Ubytování opět v místní škole a večer něco
k jídlu a pár pivek v Hospůdce Pod lesem. V neděli
po vydatné snídani jsme za krásného počasí vyrazili
zpět. Jeli jsme klasiku, Kožlí, Keblov, Javorník, kde bylo pivko a návrat do Zdislavic. Víkend se povedl, za to
děkuji všem, co jeli a také Vráťovi Kohoutovi, který nás doprovodil vlastním autem. Věřím, že se všichni společně
pokusíme tuto tradici, která již trvá čtvrté desetiletí zachovat, a nepojedu za pár let sám. Na závěr bych všem popřál
klidný zbytek roku a hodně zdraví a úspěchů v roce příštím.
Ota Volek




Z činnosti JPO a SDH
V období od 30. 6. 2019 do 3. 10. 2019 byla jednotka vyslána k 15 událostem:
30. 6.
1. 7.
1. 7.
1. 7.
5. 7.
10. 7.
24. 7.
31. 7.

Požár lesa Zdislavice
TP - odstranění stromu Tehov
TP - odstranění stromu Zdislavice
TP - odstranění stromu Borovnice
TP - záloha stanice HZS Vlašim
TP - záloha stanice HZS Vlašim
DN - úklid vozovky Vracovice
DN - se zraněním Miřetice

2. 8.
6. 8.
10. 8.
12. 8.
12. 9.
30. 9.
3. 10.

Požár pole Vracovice
Požár nákladního automobilu Zdislavice
Požár výškové budovy Vlašim
TP - záloha stanice HZS Vlašim
TP - spadlé dráty na pozemní komu. Čelivo
TP - odstranění stromu Bolina
TP- záloha stanice HZS Vlašim

Volkswagen Transporter.

Z Fondu zábrany škod ČKP při likvidačních pracích u dopravních nehod zakoupil zřizovatel
jednotce nové svolávací zařízení Fireport v hodnotě 42 tis. Kč.
Z dotace Středočeského kraje byly zakoupeny dvě ruční analogové radiostanice Motorola.
Od Hasičského záchranného sboru
Středočeského kraje dostala jednotka nové
hydraulické vyprošťovací zařízení včetně
veškerého příslušenství, které je daleko
výkonnější, než bylo naše současné.
Dne 15. 8. 2019 zakoupilo SDH Zdislavice
z vlastních prostředků ojetý dopravní automobil
Volkswagen Transporter. Dnem 9. 9. 2019 bylo
toto vozidlo zařazeno do složek IZS.
Dne 10. 9. 2019 byl starostou městyse
schválen nákup materiálu na rekonstrukci
náběhové plochy pro požární útok u fotbalového
hřiště včetně vybudování nové opěrné zídky
a odtokových kanálů. Na této akci se bude
finančně spolupodílet SDH. Členové SDH začali
s touto rekonstrukcí od následujícího víkendu
(viz foto).
Soutěže:
Družstvo mužů se zúčastnilo 14 kol Táborské
hasičské ligy a v celkovém součtu se umístilo na
13. místě z 39 družstev.
Družstvo žen se zúčastnilo 10 kol Benešovské
hasičské ligy a v celkovém součtu se umístilo na
8. místě z 20 družstev.

SDH Zdislavice v součinnosti
s
městysem
Zdislavice
Vás
srdečně zvou na 6. ročník setkání
důchodců, které se uskuteční
dne 26. října 2019 od 18:00 hod.
v zasedací místnosti hasičské
zbrojnice.
Za SDH Pavel Hůdek




Vybráno z obecní kroniky
rok 1977
Počasí - zima mírná. Jaro bez velkých vodních srážek, poměrně teplé. Červen až konec září neustálé
deště. Říjen bez srážek a teplý. Sníh a mrazy ke konci listopadu. Vánoce byly na blátě.
Stavění máje - i letošního roku se zdislavičtí chlapci drželi staré tradice a postavili na návsi máj. Hlídali ji
do pěti hodin do rána. Po jejich odchodu domů ji chlapci ze sousední vesnice pomocí motorové pily
porazili, přeřezali na třímetrové kusy a věnec odvezli.
Zrušení provozovací činnosti kapely - v září letošního roku byla zrušena provozovací činnost Osvětové
besedy Zdislavice a všichni hudebníci přešli pod Závodní klub n.p. Sázavan, Zruč nad Sázavou.
Zakladatelem této kapely byl p. Johanis, který po zrušení soukromé kapelnické živnosti v Trhovém
Štěpánově přešel pod nového zřizovatele OB Zdislavice. Tato kapela se skládala z taneční a dechové
hudby. V roce 1960 na schůzi hudebního souboru byl zvolen vedoucím Bohumil Novotný a taneční
hudba pojmenována „Nonet 60“. Po mnoho let tato kapela byla vyhledávána a zejména Nonet 60, který
hrál i mimo okruh okresu.
Velká říjnová socialistická revoluce - k příležitosti 60. výročí VŘSR byly v naší obci vylepovány plakáty
a na rozcestích postaveny poutače. Pod záštitou MNV, KSČ a MV NF byl uspořádán 4. listopadu za
účasti předškolní a školní mládeže a místními občany lampiónový průvod, který doprovázen kapelou
procházel obcí. Oslava se konala u pomníku padlých, kde byla uspořádána kulturní vložka a přednesen
slavnostní projev. Průvodu se zúčastnilo kolem 150 lidí. Po skončení lampiónového průvodu konala se
veřejná schůze v sále TJ Sokol Zdislavice. Po skončení schůze následovala taneční zábava. Veřejné
schůze se zúčastnilo kolem 80 obyvatel.
Otevření mateřské školky - 2. září byla slavnostně otevřená mateřská školka po čtyřletém pracovním úsilí
našich občanů. Tohoto slavnostního otevření mimo zástupců místních organizací se zúčastnil předseda
středočeského krajského výboru s. ing. Jiří Burián, předseda ONV s. Václav Škorpa, místopředsedkyně
ONV s. Olga Manychová. Slavnostní otevření zahájil předseda MNV s. Oldřich Hromas, který přivítal
přítomné. Po kulturní vložce, kterou uspořádali pionýři naší ZDŠ ve Zdislavicích se ujal slavnostního
projevu s ing. Jiří Burián. Po přestřižení pásky následovala prohlídka školky a pohovor s jejími
pracovníky. První ředitelka je Ilona Studničková. Slavnosti se zúčastnilo na 120 našich občanů a dětí.
Školka je postavená na 30 dětí. Je velmi dobře vybavená po technické stránce. Pro děti byly zakoupeny
hračky, zhotoven kolotoč, pískoviště a brouzdaliště.
-dv-
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