Přístavba garáže a částečná rekonstrukce
stávající hasičské zbrojnice

Budovu stávající hasičské zbrojnice čekají díky poskytnuté mimořádné dotaci ze
Středočeského kraje ve výši 2 422 tis. Kč stavební úpravy. Jedná se o přístavbu garáţe na
jihovýchodní straně hasičské zbrojnice, která bude nepodsklepená, se dvěma nadzemními
podlaţími. Vstup do garáţe je řešen z jiţní strany dvoukřídlými vraty a bude slouţit k parkování
poţární techniky. Druhé nadzemí podlaţí bude přístupné po vnějším ocelovém schodišti. Dále
dojde ke stavebním úpravám v objektu uţívaném jako zázemí pro hasiče – přízemí bude
dispozičně rozděleno na chodbu, WC ţeny, WC muţi, kotelnu, šatnu a sklad. Celkové náklady
budou činit 2 566 tis. Kč.

Vážení spoluobčané,
ve svém příspěvku Vás v krátkosti seznámím s tím, co se událo ve druhém čtvrtletí letošního
roku. Po několikaletém jednání se nám podařilo dokončit směnu spoluvlastnických podílů
s městem Vlašim tak, ţe městys Zdislavice směnil svůj spoluvlastnický podíl o velikosti 1/20
k nemovitostem v k.ú. Tehov, k.ú. Domašín, k.ú. Postupice, k.ú. Městečko u Chotýšan, k.ú.
Chotýšany a k.ú. Radošovice u Vlašimi v tzv. Lesním hospodářském druţstvu, jehoţ jsme byli
členy, za spoluvlastnický podíl o velikosti 45/100 k pozemkům p.č. 1311 a p.č. 319 v k.ú. Bolina
ve vlastnictví města Vlašim. Jedná se o lesní pozemky za státní silnicí u tzv. „Prdlavky“.
V současné době vlastníme cca 80 ha lesních pozemků. Dále jsme od města Vlašim koupili
pozemek pod vodní nádrţí v „Bolinsku“. Toto vodní dílo nebylo v době své realizace majetkově
vypořádané a aţ v období loňského roku, kdy jsme uvaţovali o jeho rekonstrukci, jsme zjistili, ţe
mimo městyse má toto dílo ještě tři vlastníky. V současné době je jeden vlastník vypořádaný, se
druhým jsme v jednání a se třetím vlastníkem budeme vést jednání, která snad dopadnou dobře.
V současné době je ve finální fázi akce zateplení a výměna zdroje vytápění v naší základní
škole budova č.p. 100. Práce probíhají podle stanoveného harmonogramu a budou dokončeny
v termínu. V souvislosti s touto akcí rozhodlo zastupitelstvo o zastřešení chodníku k novému
vchodu do školy. Na tuto akci byl
vybrán dodavatel a zastřešení by
mělo být hotovo do letošní zimy.
V minulém
čísle
našeho
zpravodaje jsem Vás informoval
o tom, ţe usilujeme o koupi
nádraţní budovy a pozemků v jejím
okolí. V současné době je ţádost
o souhlas s odkupem budovy
zaslána do vlády ČR, která
rozhodne o prodeji. Na pozemky
kolem budovy byl zpracován
geometrický plán a nyní čekáme na
ocenění, abychom mohli odkoupení
projednat v zastupitelstvu.
Další informací bylo, ţe se nám
podařilo získat ze Středočeského kraje dotaci na přístavbu garáţe a částečnou rekonstrukci
stávající poţární zbrojnice. I na tuto akci je dodavatel vybrán a byla podepsána smlouva o dílo.
Dodavatel začne stavět začátkem července 2015 a dílo bude dokončeno příští rok v červnu.
V letošním roce jsme ţádali o dotaci
celkem na čtyři akce. Ve dvou jsme byli
úspěšní a finanční podporu jsme
získali. Jednalo se o dotaci na
pořádání „Běhu pro radost“ z Fondu
hejtmana Středočeského kraje a na
nákup čtyř nových kontejnerů na
směsný komunální odpad ze Státního
fondu ţivotního prostředí. U dvou
zbývajících ţádostí ještě neznáme
výsledky.
Bylo zadáno vypracování projektu
na ozelenění okolí hřbitova a vchodu u
ZŠ, byly osloveny celkem tři firmy, ale
jen dvě projevily zájem projekt
navrhnout a ucházet se o realizaci.
Provedli jsme výměnu čtyř pouličních
světel - jedná se o cestu vedoucí od Naňáků k novým bytovkám. Dále se průběţně provádí
údrţba místních komunikací zametacím strojem a je prováděna údrţba zeleně.
Je čas prázdnin a dovolených, léto je na svém počátku a proto mi dovolte, abych Vám popřál
příjemné proţití léta, načerpání nových sil a hodně příjemně strávených chvil.
Bc. Pavel Bouček, starosta




Známe náš podblanický kraj?
Na tuto otázku jsme se 2. 6. 2015 snaţili získat odpověď při exkurzi s panem inţenýrem Václavem
Zemkem, který Podblanicko popsal v nejedné odborné publikaci.
Na první zastávce v Trhovém Štěpánově jsme si prohlédli ţidovský hřbitov, mnohé překvapilo, ţe ve
Štěpánově byl i hrad, z kterého je dnes jen torzo kamenné zdi. Další trasa směřovala do Pravonína,
románská rotunda je pěkně udrţovaná,
ale
zato
místní
zámek
je
tak
zdevastovaný, ţe oprava bude asi sotva
moţná. V Louňovicích, které známe ze
svatováclavských slavností, jsme navštívili
renesanční zámek a muzeum, kde
energická paní průvodkyně nikoho
nenechala jen tak nečinně se koukat. Pan
Zemek nás zavedl také k místu, kde je
zazděn původní základní kámen z Blaníku
pro Národní divadlo. Načeradec nás
přivítal pěkným náměstím se sochou Jana
Nepomuckého a rekonstruovanou zvonicí.
Nejvíce času naší exkurze jsme věnovali
zlatodolu Roudný, naučná stezka, kterou
vybudoval právě pan Zemek, byla opravdu
naučná. Počasí nám přálo, a tak
procházka touto divokou přírodou byla pro nás velmi příjemná. Odnesli jsme si domů i kousky kamenů
a doufáme, ţe právě v tom našem bude třeba nějaké malinké zrníčko zlata. Další zastávkou byl Jankov,
u památníku jsme si doplnili znalosti z dějepisu o třicetileté válce. Ţe naše okolí je bohaté na románské
památky, jsme si ověřili v Libouni a v Kondraci. Tady naše exkurze skončila odpočinkem na farské zahradě
a nechyběla ani dobrá zmrzlina.
Děkujeme panu Zemkovi za pěkně a zajímavě strávený den i za jeho sponzorský dar, vstupenky do
muzea v Louňovicích. Na exkurzi po dalších zajímavostech Podblanicka jsme se jiţ domluvili.
Ţáci ZŠ Zdislavice

Mateřská škola Zdislavice
Naše školka měla v letošním školním roce 36 dětí ve věku 3 – 6 let. Děti během celého školního roku
získávaly poznatky prostřednictvím ŠVP „S Floriánkem od podzimu do jara“. Často jsme pro děti pořádali
různé akce. Jezdili jsme do divadla ve Vlašimi na pohádky, předškolní děti měly od prosince do února kurz
plavání v Benešově.
V předvánočním čase jsme pro rodiče dětí připravili „Vánoční cinkání“ se spoustou básniček,
písniček a tanečků. V únoru jsme pro děti
připravili karneval a děti si s rodiči připravili
opravdu krásné masky. Na velikonoce děti
vyzdobily celou školku a spoustu výrobků si
odnesly domů. Na návštěvu k nám zavítal
i cirkus s opičkou a dětem se moc líbil.
V naší školce natáčela Česká televize
pořad Šikulové a děti byly opravdu při výrobě
čepice a věnečku moc šikovné.
30. dubna byl u nás „Čarodějný rej“
v maskách opět vlastní výroby dětí. Bylo krásné
počasí a děti si opekly i buřty na zahradě. Na
svátek matek jsme pozvali do školky všechny
maminky, naučili jsme se s dětmi pro ně
spoustu písniček, básniček a tanečků a také
vyrobili dárečky.
Během celého roku nás několikrát navštívilo EKO Centrum Votice a proto jsme se k nim na „Čapí
hnízdo“ vydali na výlet. Sice nám pršelo, ale záţitků bylo opravdu hodně.
Na den dětí byla pro děti připravena „Skřítkova cesta za pokladem“ a celý týden byl plný her
a překvapení. Jedním z překvapení bylo namontování nových hracích prvků na zahradě.
S našimi 12 předškoláky jsme se rozloučili 30. června a budeme se těšit na nové děti.
Přejeme všem krásné léto.
Blaţena Jirková



Běh pro radost
Kdyţ jsme začínali s naším crossovým závodem, asi nikoho z nás nenapadlo, ţe vydrţíme tak
dlouho a ţe se závod stane oblíbenou akcí pro široké okolí.
A ejhle, letos slavíme 10 let. A jako by i paní příroda slavila s námi, nadělila nám 6. června
krásné počasí. Jen rekonstrukce rekreačního areálu „Peklo“ trošku zkomplikovala situaci a muselo
se s některými trasami lehce improvizovat. I tak si myslím, ţe se letošní závod vydařil, protoţe na
start se postavilo 103 závodníků.
A teď si společně připomeňme celá ta léta:
Organizační „štáb“ se za celou dobu nezměnil. Vydrţeli s námi i naši rozhodčí – manţelé Říhovi.
Jsou přísní, ale spravedliví a ochotní kdykoliv poradit. Máme tradičně krásné diplomy od pana
Šandy a zajímavé poháry. Kaţdý rok nám diplomy podepíše známá sportovní osobnost. Jen
namátkou např. paní Dana Zátopková, Roman Šebrle, Jarmila Kratochvílová a další. Nebudu je
všechny jmenovat. Co ale musím udělat je,
ţe jim chci všem alespoň takto poděkovat,
jsou ochotní a velmi vstřícní.
Za celých těch deset let se na start
postavilo téměř 1000 sportovců. Těm
nejmladším bývá kolem tří let, těm
nejstarším přes 70 let (a to prosím běhají
„jen“ 9200m). Jediné, co nás mrzí, je nízká
účast těch „náctiletých“. Škoda, ale i pro ně
máme vţdy připravené krásné poháry
a diplomy.
Zbývá mi uţ jen poděkovat všem
sponzorům a těm, kteří s námi celých těch
deset let jdou první červnovou sobotu na
„Peklo“ a pomohou s organizací. Bez nich
by závody nebyly. Ještě jednou díky!
a těšme se spolu na dalších deset let.
( Výsledkovou listinu naleznete na stránkách
www.zdislavice.cz/fotogalerie.)
Mgr. Irena Králová



Vážení kamarádi a přátelé cyklistiky,
v sobotu 25. 7. 2015 odstartujeme od hasičské zbrojnice v 9.00 hodin
33. ročník výletu na Lipnici a v neděli 26. 7. 2015 se, pevně věřím,
všichni v pořádku plni krásných zážitků vrátíme zpět.
Všechny Vás zdraví a zve Ota Volek.


POCHOD VÍTĚZSTVÍ
Prokop klub Zdislavice by rád poděkoval Všem účastníkům tradičního POCHODU VÍTĚZSTVÍ za účast
na této sportovní akci. Letošní ročník se uskutečnil v neděli 10. 5. 2015 a na start se dostavilo celkem 56
účastníků. Jsme rádi, ţe se nejednalo jen o dospělé sportovce, ale tohoto pochodu se zúčastnilo také
mnoho malých vyznavačů turistiky. I letos byly připraveny dvě trasy v délce 10 a 20 km a kaţdý
z účastníků si mohl vybrat, na kterou z uvedených tras se vydá. Rádi přivítáme nejenom pěší turisty, ale
můţou se dostavit i milovníci stále populárnější cykloturistiky. Počasí nám letos opravdu přálo a v cíli
pochodu si kaţdý účastník mohl opéct buřta, osvěţit se limonádou nebo pivem. Ještě jednou děkuji
jménem Prokop klubu Všem zúčastněným a doufám, ţe na start příštího ročníku se dostaví ještě větší
počet milovníků turistiky.
Dušan Krása



Vybráno z obecní kroniky
rok 1969
Mrazy v lednu byly mírné. Únor chladnější. Jaro s většími vodními srážkami. Léto poměrně teplé.
Podzim příznivý. Sníh napadl 23. listopadu a zůstal ležet až do konce roku.
Smutná zpráva obletěla naší obec 16. ledna oznamující tragickou událost. Jan Palach se proti okupaci
našeho území demonstrativně upálil na Václavském náměstí u pomníku sv. Václava.
Mezinárodní den žen se slavil v obci 9. března v sále kina. Bylo přítomno 62 žen.
Velké národnostní cítění našeho národa propuklo v demonstrace v Praze po vítězství nad sovětskými
hokejisty na Mistrovství světa v hokeji. Byly zdemolovány místnosti Aeroflotu a Inturistu v Praze. U nás
v obci se po tomto vítězství objevily nápisy v českém i ruském jazyce „ČSSR - okupanti 4 : 3“.
Den před 1. májem se i letos pálily čarodějnice a stavěla se máj. Naší pracující na oslavu 1. máje
odjížděli do Vlašimi.
V červnu přijelo do obce loutkové divadlo. Jako diváci byli žáci z 1., 2. a 3. třídy.
V měsíci květnu přijeli do naší obce artisté. Na městečku postavili stožár, na kterém cvičili. Představení
bylo velmi zajímavé.
6. června s. učitel Stanislav Příhoda uspořádal s dětmi kulturní večer. Výtěžek 676,- Kč byl poslán na
vesničku SOS.
Koncem června se uskutečnila ve zdislavické tělocvičně první samostatná výstava obrazů Stanislava
Příhody. Zdislavická sokolovna se prosvětlila modravými opary krajin, rozkvetlými zářivými kyticemi.
Stala se svědkem první samostatné výstavy, která je též i symbolem loučení Stanislava Příhody s naší obcí,
který odchází učit do Vlašimi.
Režisér Evald Schorm se svým pomocníkem panem Kramešem si vybral jako nejlepší místo pro
natáčení nového filmu „Den sedmý, osmá noc“ naší obec. Při výběru jim vyhovovalo členění obce
a blízkost železniční stanice. Natáčení započalo 1. července a končilo koncem srpna. Jako známí herci se
účastnili natáčení J. Bek, J. Libíček, J. Kačer, K. Fialová. V komparsu se natáčení účastnilo mnoho našich
občanů: především L. Kadlec, Ant. Novák, Prokop Vajkrt., E. Míka.
V letošním roce byl ustaven v naší obci Svazarm. Ve volbách byli zvoleni:
předseda: Josef Pastorek, jednatel: Antonín Pastorek, hospodář: Vladimír Krása
revizoři: Jiří Novotný a František Kubálek
Pohyb obyvatel - v letošním roce se do naší obce nikdo nepřistěhoval a odstěhovalo se 7 osob.
Jindřiška Rybová, kronikářka

Vítání občánků
Váţení rodiče, rádi bychom Vás
upozornili na změnu v organizaci
slavnostního
obřadu
„vítání
občánků“.
Z důvodu
zákona
č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů a o změně
některých zákonů, jiţ není moţné
automaticky zvát narozené děti
a jejich rodiče na vítání občánků.
V této
souvislosti
zastupitelé
městyse schválili nová pravidla
platná od 1. 1. 2016, ze kterých
vyjímáme: Na vítání mohou být
přihlášeny děti, které jsou od
narození hlášené k trvalému pobytu
na území městyse Zdislavice nebo
byly k trvalému pobytu na území
městyse Zdislavice přihlášeny do
2 měsíců od narození. Vítání se koná jedenkrát ročně, a to v termínu oznámeném městysem Zdislavice na
úřední desce a webových stránkách městyse. Přihlášení dítěte na vítání provede jeden ze zákonných
zástupců dítěte vyplněním a doručením přihlášky na vítání nejpozději do 10 dnů před dnem konání vítání.
Vzor přihlášky bude k dispozici na internetových stránkách městyse Zdislavice www.zdislavice.cz nebo
k vyzvednutí na Úřadu městyse Zdislavice.



Hodnocení fotbalového jara
Skončila nám sezona 2014/2015. Vzhledem k nízkému počtu bodů „A“ muţstva po podzimní
části se jaro odehrávalo s jediným cílem – a to zachránit pro Zdislavice krajskou soutěţ.
„A“ muţstvo – mělo pod taktovkou
Tabulka Sokol Zdislavice A
Františka
Heřmánka a Miloše Krále po
# Tým
Z V R P Skóre B
podzimu jen 13 bodů a drţelo se těsně
1. FK Zbuzany 1953
26 21 2 3 107:30 65
nad hranicí sestupových vod. Na jaře
2. AFK Kácov
26 14 6 6 57:34 48
jsme získali 20 bodů a nakonec jsme
3. FK Říčany
26 13 4 9 65:34 43
skončili na 10. místě.
4. TJ Jawa Divišov
26 13 3 10 59:44 42
„B“ muţstvo – naše rezerva pod
5. Spartak Průhonice
26 12 5 9 57:52 41
taktovkou Petra Váni a Romana
6. Sokol Zvole
26 12 3 11 57:46 39
Jankovského skončila i přes občasné
7. TJ Sokol Sedlec-Prčice
26 10 7 9 60:54 37
problémy
s dostatkem
(zdravých)
8. Sokol Teplýšovice
26 10 5 11 42:39 35
fotbalistů
krásné
3.
místo.
9. FK Fer. Týnec n.Sázavou
26 9 6 11 52:57 33
Starší přípravka – naše nejmladší
10. Sokol Zdislavice
26 10 3 13 50:56 33
druţstvo
vedené Romanem Irionem,
11. FK Uhlířské Janovice
26 9 5 12 52:44 32
Pavlem Fialou a Tomášem Boučkem
12. Sokol Kondrac
26 10 2 14 41:74 32
skončilo deváté a vzhledem k tomu, ţe
13. Sokol Miřetice
26 6 7 13 45:82 25
se děti scházejí ve velkém počtu (někdy
14. FK Viktoria Velký Osek
26 3 2 21 41:139 11
i 20) a většina jsou mladší ročníky, kteří
nastupují proti starším dětem ze soupeřových týmů, můţeme očekávat v příští sezoně zlepšení.
Nyní nám nezbývá nic jiného, neţ si uţít zaslouţenou dovolenou a poté se opět vrhnout do
tréninku, abychom byli na podzimní část dostatečně připraveni.
Petr Naňák

Přípravka Zdislavice
V uplynulé sezóně 2014/2015 zaznamenali fotbalisté přípravky Zdislavic první a zaslouţené
úspěchy. Tým roste nejen věkově, ale i zkušenostmi, které získává při trénincích a zápasech.
Zapomeneme na nezdary často dané věkovým rozdílem hráčů na hřišti, který je v případě přípravek
velmi znatelným faktorem kvality a gólových úspěchů. Zcela oprávněně našim hráčům patří velký dík
za snahu a předvedené výkony.
Zejména ve finiši jarní části bylo vidět, ţe v příští sezóně budeme vyrovnanějším soupeřem pro
ostatní týmy. Ve dvou přátelských zápasech s Načeradcem, hraných oproti zápasům soutěţním na
delší poločasy, jsme slavili výhry 8:6 ve Zdislavicích a také i v odvetném utkání poměrem 10:6. Body
jsme brali v utkáních doma s druhým týmem tabulky Ratměřicemi výhrou 4:2 a překvapivě i se třetími
Postupicemi po konečném výsledku 2:1 na hřišti soupeře. Z Divišova jsme si přivezli remízu 2:2
a v zápase s Vlašimí B nám body
jen těsně unikly. Úspěšné zápasy
byly pro tým silně motivující.
Z výsledků je vidět, ţe oproti
rokům předešlým se začínáme
více prosazovat gólově a mezi
hráči vyrůstají bojovníci ochotní
pro
dobrý
výsledek
odvést
maximum.
Ani tradiční
závěrečný
zápas nemohl chybět a sestava
posílená o děti starších ročníků po
výhře nad rodiči opět slavila
úspěch. Po menší tréninkové
přestávce začne jiţ v průběhu
srpna příprava na novou soutěţní
sezónu. Věřím, ţe bude pro
fotbalové zdislavické mládí ročníkem ještě úspěšnějším.
Josef Růţička




Z činnosti SDH
Dne
14.
března
2015
uspořádali
členové
SDH
Zdislavice
jiţ
tradiční
„Zabijačkové hody“. Počasí nám
docela přálo a tak se celá akce
velmi dobře vydařila. Dne 30.
dubna 2015 jsme v rámci
Čarodějnic
opékali
vepřové
a kuřecí plátky. O pouti jsme ve
dnech 27. – 28. června 2015
grilovali vepřové kýty. Dovolte
mi, abych poděkoval občanům
Zdislavic za jejich nepřímou
podporu SDH.
Dne 25. 6. 2015 předvedli
členové SDH poţární techniku
dětem z mateřské školy.
Soutěţe:
9. 5. 2015 – THL (Dvorce) - Zdislavice „A“ – 1. místo
9. 5. 2015 – okresní kolo dorostenek Střezimíř – dorostenky Zdislavice – 2. místo
23. 5. 2015 – okrsková soutěţ Kuňovice – Zdislavice „B“ – 1. místo
23. 5. 2015 – THL (Ţďár) – Zdislavice „A“ – 12. místo
30. 5. 2015 – Pohár obce Chmelná – Zdislavice „A“ – 1. místo, Zdislavice „B“ – 5. místo,
Zdislavice ţeny – 1. místo
13. 6. 2015 – Pohár obce Kladruby – Zdislavice „B“ – 6. místo
20. 6. 2015 – BNL (Křivsoudov) – Zdislavice „A“ – neplatný pokus
Zdislavice „B“ – 13. místo, Zdislavice ţeny – 11. místo
21. 6. 2015 – THL (Slapy) – Zdislavice „A“ – neplatný pokus
28. 6. 2015 – THL (Tučapy – noční soutěţ) – Zdislavice „A“ – 2. místo
Zásahy:
31. 3. 2015 – spadlý strom přes
komunikaci Rataje
14. 4. 2015 – poţár opuštěného
objektu fary Pravonín
15. 4. 2015 – poţár opuštěného
objektu fary Pravonín
5. 5. 2015 – záloha na stanici
HZS Vlašim
Za SDH Pavel Hůdek
foto: Tomáš Jankovský

13. 6. 2015 – Pohár obce Kladruby.

SDH Zdislavice Vás zve na memoriál br. Josefa Moudrého,
který je zařazen do Benešovské hasičské ligy
a koná se v sobotu 22. srpna 2015.
Začátek je ve 12,30 hodin na hřišti v Bolinsku.




Rok 2014
Měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
CELKEM

Počáteční stav :

Statistika
Přistěhování

Narození

2

1

1

1

Odstěhování

Úmrtí

Celkem

3
-3
1
-2
0
0
-2
-1
1
-1
0
0
-4

-3
-1

-2
1

2
1

1
1
2

1

2
9

7

-1
-1

-2

-3

-1

-2
-2
-1

-1

-15

-5

543
Stav

546
543
544
542
542
542
540
539
540
539
539
539
539

Nekončí platnost Vašeho občanského
průkazu?
V letošním roce končí desetileté
období od hromadné výměny občanských
průkazů
prováděné
v roce
2005.
Doporučujeme Vám ověřit si, zda nekončí
platnost i Vašeho občanského průkazu.
Doporučená lhůta k podání žádosti je
30 – 60 dnů před koncem platnosti
stávajícího občanského průkazu, nejpozději
však do 15 pracovních dnů po dni, ve
kterém došlo ke skončení platnosti OP.
Seznam pracovišť a jejich adresy, kde
lze podat žádost o vydání OP je uveden na
webových stránkách MV (Služby pro
veřejnost, Rady a služby, Osobní doklady).
Ministerstvo vnitra ČR

Životní jubilea ...
duben, květen a červen 2015 :
Gustav Srba, Zdislavice 126
Antonín Pastorek, Zdislavice 164
František Říha, Zdislavice 25
Marie Kolářová, Zdislavice 82

70
70
79
93

Marie Bártová, Zdislavice 137
Ivana Horálková Ingrová, Zdislavice 64
Jiřina Jankovská, Zdislavice 157
Miroslav Ježek, Zdislavice 172
Růžena Votýpková, Zdislavice 66
Zdenka Kotová, Zdislavice 63
Jana Gregorová, Zdislavice 131
Marie Kropáčková, Zdislavice 98
Josef Šanda, Zdislavice 150
František Trávníček, Zdislavice 33
Vladimír Marek, Zdislavice 17

50
55
60
65
70
70
75
82
83
89
92

Marie Kozáková, Zdislavice 193
Josef Zeman, Zdislavice 151
Vlasta Kubíková, Zdislavice 142
Marie Marková, Zdislavice 17

55
77
87
90

Všem srdečně blahopřejeme!

Dne 28. 6. 2015 oslavila paní Marie Marková
své krásné 90. narozeniny. K narozeninám jí za
městys přišel poblahopřát starosta a místostarosta.
Přejeme vše nejlepší.

Vítáme nového občánka :
2. 6. 2015 Veronika Sedláková, Zdislavice 187

Uzavřený sňatek
6. 6. 2015 Denisa Boučková, Zdislavice 192
Martin Doubek, Vlašim

Rozloučili jsme se …

17. 5. 2015

Libuše Boučková, Zdislavice 9

(77)
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