OBNOVENÁ DOCHÁZKA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

4. třída - z 15 žáků je přítomno 10 žáků, tř. uč. Mgr. Věra Pecháčková

Foto: D. Volfová

Do lavic se 25. května 2020 vrátili po 75 dnech kvůli omezení pouze žáci na
prvním stupni tj. 1. – 5. ročník. Docházka je dobrovolná a do Základní školy
Zdislavice nastoupilo z více než 50 dětí prvního stupně asi 45 % žáků.
9. třída má pouze konzultační den a to úterý.
U dětí, které se rodiče rozhodli do školy neposlat, pokračuje výuka online.
NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ZŠ A MŠ ZDISLAVICE :
http://www.zsamszdislavice.cz/

Vážení spoluobčané,
po krátkém odmlčení Vám znovu přinášíme nové číslo zpravodaje, abychom Vás informovali
o dění v našem městysi a akcích, které realizujeme.
V současné době se ubírá ke svému závěru stavební akce na rekonstrukci naší základní školy. Je to
nesmírně náročná stavba jak administrativně, tak i finančně od samého začátku. Probíhají dokončovací
práce. Připravujeme se na podání žádosti o kolaudaci stavby. Naším závazkem je prezentace této akce dle
požadavku poskytovatele dotace. Plánujeme, že někdy po prázdninách připravíme Den otevřených dveří,
abyste si sami mohli prohlédnout nové prostory a pamětníci si mohli porovnat, jak se stará půda
přeměnila na krásné, prosvětlené učebny včetně sociálního zázemí, výtahu, únikového východu
a podobně.
V současné době byla provedena veřejná soutěž na dodavatele opravy části vodovodu v Hliništích
a od Novotných k bytovkám. Dále jsme uzavřeli smlouvu o dílo na akci „Přístavba mateřské školky ve
Zdislavicích“. Nově máme vyhlášenou veřejnou soutěž na dodavatele akce „Nástavba objektu č.p. 6 ve
Zdislavicích“. Jedná se o rozšíření úřadu městyse o prostory pro archív. Máme připravený projekt na akci
na výsadbu nové ovocné aleje od zadního traktu VOD na křižovatku cesty vedoucí z Pekla na Chlum.
Městys Zdislavice financoval nové startovní plato u hřiště v Bolinsku pro soutěže našich hasičů, realizaci
si provedli hasiči sami. Po dohodě s VOD byla provedena částečná oprava cesty vedoucí na „Židák“
a také bylo provedeno dosázení uschlých stromků na Peklo. Vedení městyse se snaží o zkvalitňování
života a jeho vzhled, je však zarážející, že se mezi námi nejdou jedinci, kteří tuto práci maří, viz
kontejnery, které jsou neustále přeplňovány i přesto, že jsou pravidelně vyprazdňovány, dále u kontejneru
na tříděný odpad odloží každý vše, i když vidí, že jsou již plné. Je to známka lhostejnosti a neúcty k práci
druhých. Je skupina lidí, kteří se snaží udělat vše pro čistotu a pořádek a některým z nás je to úplně jedno.
Například - do kontejneru na bioodpad na Kutále někdo hodil pytle od zeminy a použité květináče. On to
přeci někdo přetřídí! A ještě lépe hodíme to tam za tmy, aby nás někdo neviděl. Toto jsem zmiňoval již
v několika svých článcích a přijde mi, že jsou jedinci, že to dělají schválně, přestože nápisy na
kontejnerech nejde přehlédnout.
Městys Zdislavice ve svých číslech již
několikrát nabízel naším občanům možnost drobných
prací pro městys formou dohody konané mimo
pracovní poměr. Jedná se o různé práce, bohužel
nikdo neprojevil zájem i přesto, že tato nabídka
nadále trvá a je možno se na mě obrátit o informaci.
V závěru mého příspěvku Vám přeji pevné
zdraví v současné nelehké situaci a s příchodem
slunečných dní klid a pohodu.
Bc. Pavel Bouček, starosta
Produkce odpadů za rok 2019 za městys Zdislavice

Katalogové
číslo
150101
150102
150105
150106
150107
200110
200126
200127
200203
200301
200307

Název druhu odpadu
Papírové a lepenkové
obaly
Plastové obaly (měkké a
tvrdé plasty)
Kompozitní obaly
(nápojky)
Směsné obaly
Skleněné obaly (tmavé,
bílé)
Oděvy
Olej a tuk
Barvy, lepidla ...
Jiný biolog.
nerozložitelný odpad
Směsný komunální
odpad
Objemný odpad



Množství
odpadu (t)
2,642
1,812
0,313
1,107
35,925
0,127
0,062
0,030
11,100
146,910
118,160

Náš městys patří mezi málo obcí, které zavedly
celoroční umístění velkoobjemového kontejneru na
směsný komunální odpad. Kontejner je pravidelně dle
technických možností TS Vlašim, s.r.o. vyvážen.
Ukládejte, prosím, odpad s rozumem a nepřeplňujte
ho za každou cenu! Pokud máte větší množství
odpadu, první si zjistěte stav kontejneru! Pracovníci
technických služeb pak musí ručně shazovat
nadbytečný odpad, aby při cestě na skládku nedošlo
k nehodě.


NOVÉ PROSTORY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Foto: P. Bouček - CHODBA

Foto: P. Bouček - UČEBNA

KORONAVIR COVID-19
Nový koronavirus byl identifikován v Číně na konci roku 2019 a jedná se o nový kmen,
který dosud nebyl u lidí pozorován. Je vysoce infekční a přenáší se kapénkovou infekcí.
3. března 2020 se začala vyvíjet situace okolo onemocnění koronaviru COVID-19
v České republice. Vláda ČR na návrh ministr vnitra
schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území
České republiky od 12. 3. 2020 od 14 hodin na dobu
30 dnů.
Obecné informace k nouzovému stavu:
Nouzový stav se vyhlašuje na základě
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti
České republiky.
Nouzový stav vyhlašuje vláda ČR svým
usnesením. Vláda o vyhlášení nouzového stavu
neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu, která
může vyhlášení zrušit. Doba trvání nouzového stavu
je nejvýše 30 dnů. Prodloužit se může pouze po
předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.
Nouzový stav se vyhlašuje jako zákon.
Vyhlášení, prodloužení a zrušení nouzového stavu se
oznamuje dalšími způsoby v místě obvyklými,
zejména prostřednictvím hromadných informačních
prostředků a místního rozhlasu.
V případě vyhlášení nouzového stavu mohou
být dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. na
nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu
omezena některá práva a svobody. Občanů ČR se
vyhlášená krizová opatření mohou dotknout např.
v povinnosti strpět zákaz vstupu, pobytu, pohybu ve
vymezených objektech nebo rizikových oblastí
z důvodu omezení šíření nákazy. Vyhlášená krizová
opatření mohou být přijata k usměrnění spotřeby
a dodávek zdravotních prostředků a léčiv a dalších
věcných prostředků pro řešení situace, k přijetí
opatření v dopravě, zajistí přednostní zásobování
dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení
či bezpečnostních soborů a složek IZS.


Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu
nebylo letos pálení čarodějnic. Naši
mládenci alespoň postavili bez účasti
veřejnosti a za dodržení hygienických
nařízení na městečku májku, aby si
alespoň
symbolicky
připomněli
každoroční tradici.


Zdislavice „koronavirové“:
 Na základě mimořádného opatření o zákazu osobní přítomnosti žáků ve školách byla od
středy 11. března 2020 uzavřena Základní škola ve Zdislavicích.
 Zřizovatel, tj. Městys Zdislavice, rozhodl s účinností od pondělí 16. března o dočasném
uzavření mateřské školky.
 Od 16. března 2020 byl uzavřen pro veřejnost úřad městyse a kontakt omezen pouze na
telefonní hovor nebo e-mailovou korespondenci.
 S účinností od 18. března 2020 byla uzavřená obecní knihovna a tělocvična.
 Jarní svoz nebezpečného odpadu bude přesunut zřejmě až na podzimní termín.
Vláda schválila prodloužení nouzového stavu do 17. května 2020. Od 11. května dochází
k postupnému rozvolňování mimořádných opatření.

Škola v době pandemie
V polovině března nám takový malý virus zavřel školy a vůbec ho nezajímalo, jak se s tím školy
„poperou“. Snad jsme se s tím popasovali s hrdostí nám vlastní. Každý pedagog si našel svůj způsob
komunikace s žáky, větší žáci se naučili studovat sami a „na dálku“, těm nejmenším pomáhají rodiče.
Musím říci, že se k této nové situaci všichni postavili velmi zodpovědně a já jim musím opravdu upřímně
poděkovat.
I přijímací řízení do 1. třídy a MŠ probíhá pouze administrativně. Abychom naše budoucí
prvňáčky o zážitek ze zápisu nepřipravili, uděláme pro ně zápis bez administrativy dne 10. 6. 2020 od
13:00 do 16:00 hod. v budově školy. Samozřejmě se všemi hygienickými pravidly.
Nyní se pomalu vše vrací zpět. Do normálu napsat nemůžu, protože to stále ještě normální není.
Ale postupně se vracíme do lavic. 9. ročník může chodit na konzultace k předmětům, které mají při
přijímacím řízení na SŠ. 25. 5. se škola otevře pro první stupeň a uvidíme, jak se doladí 2. stupeň. 25. 5.
2020 se otevře i mateřská škola.
Vše bude probíhat podle přísných hygienických pravidel, které ve spolupráci s hygieniky
připravilo MŠMT.
Zde je stručný přehled opatření pro ZŠ:
ÚČAST ŽÁKŮ VE ŠKOLE PO ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY
- ŠKOLA JE UKLIZENÁ A VYDESINFIKOVANÁ DESINFEKČNÍMI PROSTŘEDKY
- MÁME DESINFEKCI NA RUCE A JEDNORÁZOVÉ PAPÍROVÉ RUČNÍKY V KAŽDÉ
TŘÍDĚ
- ŠKOLA BUDE DODRŽOVAT POKYNY MZ A MŠMT K DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL
ZVÝŠENÉ HYGIENY
- PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ BUDE OD RÁNA –BĚŽNÝ ZAČÁTEK VYUČOVÁNÍ
- RODIČE MUSÍ ODEVZDAT (I PROSTŘEDNICTVÍM ŽÁKŮ)PŘI PRVNÍM VSTUPU
ŽÁKA ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ A PROHLÁŠENÍ
Cesta do školy a ze školy
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými
opatřeními, zejména: Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). Dodržení odstupů
2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu
žáka/členů společné domácnosti).
Škola při zahájení pobytu ve škole na tuto skutečnost žáky upozorní.
Příchod ke škole a pohyb před školou
Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů: Minimalizovat velké
shromažďování osob před školou; škola je povinna zajistit organizaci pohybu osob před školou. Před
školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné
např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti). Pro všechny osoby nacházející se před školou platí
povinnost zakrytí úst a nosu.




Vstup do budovy školy nebo školského zařízení
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Pedagogové
odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování,
po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp.
k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí
tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.
Ve třídě
Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.
Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve
složení skupiny žáků. Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet
zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován
rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci),
musí se roušky nosit i ve třídě.
Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
Při podezření na možné příznaky COVID-19
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19
(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest),
nesmí do školy vstoupit.
Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné
místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.
podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou
systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např.
hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při
protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin
(dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné
podepsat před vstupem do školy:
písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např.
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
(VÝPIS Z DOKUMENTU MŠMT: OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 )
Mgr. Irena Králová, ředitelka školy




Vybráno z obecní kroniky
rok 1978
Počasí – největší mrazy byly v polovině února, kdy dosáhly až -22°C. Sněhu bylo málo. Jaro poměrně
teplé s vodními srážkami. Léto chladné a deštivé mimo 14 dnů v červenci. Podzim opět mokrý. První
mrazy koncem listopadu. Začátek prosince byl ve znamení vydatného padání mokrého sněhu, který
zanechal v lese velké množství polomů.
Poštovní úřad – 1. února byl přestěhován poštovní úřad z domu pana Františka Trávníčka č.p. 33 ve
Zdislavicích do domu č.p. 87 (současná budova pošty). Tento dům byl zakoupen poštovní správou v roce
1975 od manželů Šandových. Během tří let byl přestavěn. Skládá se ze dvou kanceláří, chodby, soc.
zařízení a skladu na uhlí.
Zájmy našich občanů – během letošního roku největší zájem našich občanů v rozhovorech se soustředil
na čtyři témata.
 Úspěšný let našeho československého občana majora Vladimíra Remka do kosmu.
 Omezení dodávek uhlí do domácností na 25 q pro rodinu, která nemá etážové nebo ústřední topení.
 Zdražení alkoholických nápojů, mimo piva a vína, u tanečních zábav. Dále zastavení pořádání
tanečních zábav TJ Sokol Zdislavice z důvodu nedodržení směrnic pořadatelské služby.
Mezinárodní den žen – MNV ve spolupráci s Českým svazem žen uspořádal 18. března v tělocvičně TJ
Sokol Zdislavice oslavu k MDŽ. Kulturní vložku předvedly děti z mateřské školky a ZDŠ. Tanečky
i recitace se ženám velmi líbily. Po občerstvení následovala taneční zábava. Oslavy se zúčastnilo kolem
60 žen.
Přednáška – 21. listopadu byla uspořádána ČSŽ přednáška s názvem „Podblanicko“. Je to již třetí
přednáška, která pojednává o minulosti našeho kraje, avšak je vždy nová a krásná. Přednášejícím byl
Jaroslav Pouzar, lektor SAK z Vlašim. Účastnilo se 48 občanů.
Výstava – za teplého, slunečného počasí byla 27. a 28. května otevřena v prostorách tělocvičny, dvora
u hřiště TJ Sokol Zdislavice, výstava drobného zvířectva a exotu. Výstavu uspořádal Český svaz
chovatelů drobného zvířectva ve Zdislavicích. Účastnilo se 79 vystavovatelů s 282 exponáty drobných
zvířat a 104 exotů. Pro zdárný průběh výstavy bylo odpracováno 1440 brigádnických hodin. Za
uspořádání výstavy byl okresním výborem udělen chovatelům diplom.
Soutěž mladých chovatelů – během výstavy probíhalo okresní kolo soutěže mladých chovatelů, které se
skládalo z praktické a teoretické části. V praktické části se hodnotily vystavované exponáty. Teoretická
část se skládala z 50 otázek, které byly zaměřeny na politické a odborné téma.
Otevření kulturního domu – 8. prosince byl slavnostně dán do provozu kulturní dům. Této slavnosti
byli přítomni zástupci místních organizací NF, MNV, ONV, KNV a členů sdruženého JZD. Slavnost
začala ve 14. hodin přestřižením pásky. Následovala prohlídka celého objektu. Slavnostní zasedání zahájil
předseda JZD s. Antonín Bílek. Byly předány kolektivům a jednotlivcům diplomy a peněžní odměny.
Následovalo občerstvení, kde se mistr kuchař nechal vidět v přípravě dobré krmi. V 16. hodin byl kulturní
program, který předvedli pražští umělci se Stelou Zázvorkovou, Jiřím Lírem a slovenským umělcem
Mahrikem. Program vyplňovala „Malá dechová muzika“ z Prahy. K tanci a poslechu od 19 hodin hrála
dechová kapela „Želivanka“. Slavnosti se zúčastnilo na 500 lidí.
Kulturní dům se skládá ze dvou částí. Vpředu je stavba jednopatrová. V přízemí je výčep, kuchyně,
jídelna, salónek a v poschodí jsou kanceláře. V zadní části je sál na 380 sedících diváků, jeviště
s přidruženými místnostmi a balkónem. Celkové náklady na výstavbu kulturního domu zhruba dosáhly
5 700 000,- Kčs.
…pokračování příště
-dv-



POZVÁNKA
Vážení čtenáři Zdislavického zpravodaje,
blíží se léto a tak zvu Vás a Vaše známé či kamarády, kteří by se rádi
s naší starou partou protáhli na kole a podívali na Haškovu Lipnici, aby
přišli 25. 7. 2020 v 9.00 hodin na start již 38. ročníku cyklovýletu
k místní hasičské zbrojnici, odkud vyrazíme na dvoudenní projížďku.
Ubytování a doprovodné vozidlo bude zajištěno.
Na shledanou na startu se těší Ota Volek.



Ota Volek


Přednáška „Jak sestavit rodokmen“
Městys Zdislavice využil nabídky historika
PhDr. Tomáše Zouzala a uspořádal 9. února 2020
od 15.00 hodin přednášku na téma JAK SESTAVIT
RODOKMEN.
Pan Zouzal seznámil přítomné s postupem, jak
začít, kde hledat, což názorně doložil na promítaných
ukázkách z matrik a gruntovních knih, které se přímo
vztahovaly k naší obci, co lze v archivech nalézt a jak
informace skládat dohromady, co lze hledat z pohodlí
domova online nebo za čím je třeba jet do archivů.
Účast na přednášce nebyla velká, ale podle
věkového složení bylo vidět, že je o toto téma zájem
u všech věkových kategorií.
Pan Zouzal je autorem knihy „Zabráno pro SS“,
kterou si můžete zapůjčit v naší knihovně.
Děkujeme panu Zouzalovi za zajímavou
přednášku a budeme se těšit na shledanou na dalším
setkání.
Dana Volfová

Dětský maškarní karneval
V sobotu 29. 2. 2020
pořádaly zdislavické ženy již
tradiční
Dětský
maškarní
karneval, který se konal v KD
VOD Zdislavice od 14,00 hodin.
Oficiální
zahájení
se
posunulo asi o čtvrt hodiny,
protože se sál začal plnit až
kolem 14,00 hodiny. Účast byla
oproti minulým karnevalům
o málo menší, ale přesto si děti

při hrách a soutěžích celé odpoledne užily a byly
odměněny sladkostmi. Letos byla obzvlášť bohatá
tombola, ve které každý lístek vyhrává. Všem se na
karnevalu líbilo a za rok se těšíme na shledanou.
-dv



Rok 2019
Měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
CELKEM

Počáteční stav :

Statistika
Přistěhování
0
0
2
0
0
0
0
0
4
0
0
0
6

Narození Odstěhování
0
0
0
0
0
-1
0
-1
2
0
0
-1
0
-4
0
0
1
-4
1
0
0
0
0
0
4
-11

Úmrtí
0
0
-1
0
-1
0
0
0
0
0
-1
0
-3

Celkem
0
0
0
-1
1
-1
-4
0
1
1
-1
0
-4

535

Stav
535
535
535
534
535
534
530
530
531
532
531
531
531

Narodili se - Tobias Pecháček, Viktorie Malechová, Tomáš Horňáček, Isabella Charvátová.
Zemřeli - Antonín Veselý, František Kubálek, František Krejčí.
Dana Volfová

Od 1. 2. 2020 zavádí Česká pošta u vybraných listovních zásilek tzv.
dvourychlostní systém doručování
Doručování zásilek provází od začátku února zásadní změny. Česká pošta nově doručuje ve dvou
režimech. Tzv. rychlý dopis je dražší a má zpravidla adresátovi dorazit hned následující pracovní den.
Druhý pomalejší zůstává na nynějších 19 korunách. Zavedení dvourychlostního režimu může v některých
případech zpozdit doručování obyčejných zásilek, například i novin či časopisů.
Obyčejné psaní do 50 g doručované v rychlejším, takzvaném prioritním režimu stojí od 1. února
26 Kč místo dřívějších 19 korun. Pro rychlejší doručování se používá nově známka se symbolem
A a zásilka musí být viditelně označena jako D+1. Pro doručování v takzvaném ekonomickém režimu
za stejnou cenu 19 Kč se uplatní symbol B.
Městys Zdislavice,
V případě, že chce odesílatel využít režim
MO ČSSD Zdislavice
doručování do druhého dne:
zvou sportovce všech věkových
Zásilka musí být viditelně označena D+1.Zásilka
kategorií
musí být řádně ofrankována, u obyčejné listovní
zásilky písmenovou známkou „A“ či s platnou
v sobotu 6. června 2020 od 13.30 hod.
nominální hodnotou 26 Kč. Pošta doručí zpravidla
(Kancelář závodu bude otevřena jednu
hned následující pracovní den.
V případě, že chce odesílatel využít ekonomický
režim doručování:
Zásilka se nijak zvlášť neoznačuje. Zásilka musí být
řádně ofrankována, u obyčejné listovní zásilky
písmenovou známkou „B“ či s platnou nominální
hodnotou 19 Kč. Pošta doručí zpravidla druhý
pracovní den po dni podání.
Zdroj: Česká pošta

hodinu před zahájením závodu.)

na
XV. ročník crossového závodu
„Běh pro radost“
v
areálu „PEKLO“ ve Zdislavicích.
Pro vítěze jsou připraveny poháry,
medaile a diplomy.
(Startovné se neplatí)

Zdislavický zpravodaj vydává Městys Zdislavice. Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR v Praze,
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