MAŠKARNÍ KARNEVAL

Dětský karneval ve Zdislavicích
V sále Kulturního domu ve Zdislavicích se v sobotu 28. 2. 2015 uskutečnil tradiční dětský maškarní
karneval. Pořadatelem akce byly zdislavické ţeny. Krátce po 14. hodině se sál zaplnil dětmi v maskách
v doprovodu rodičů. Hned po zahájení následovala promenáda asi 90 masek, kde jsme mohli vidět princezny,
čarodějnice, vodníky, zvířátka a spoustu dalších masek domácí výroby či zakoupených. Maškarní rej
zpříjemnilo několik soutěţí a všichni soutěţící byli odměněni sladkostmi. Následovala bohatá tombola
a občerstvení. Děti byly neúnavné a vydrţely soutěţit a bavit se celé odpoledne. Pořadatelé děkují sponzorům
za jejich finanční i materiální podporu. Děti i dospělí si karneval uţili a domů odcházeli s pocitem příjemně
stráveného sobotního odpoledne.
-dv-

Váţení spoluobčané,
ve svém příspěvku v krátkosti připomenu co bylo zastupiteli městyse projednáváno, jaké projekty
připravujeme pro letošní rok a které akce byly dokončeny nebo jsou před dokončením.
Na úvod zmíním, ţe jsme byli milým dopisem předsedy Poslanecké sněmovny pozváni ke
slavnostnímu aktu udělení vlajky našemu městysi, který se má uskutečnit 26. 3. 2015 v Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR. V souvislosti s tímto udělením rozhodli zastupitelé, ţe výrobu vlajky zadáme aţ po výběru
vhodného výrobce a to zřejmě ve druhé polovině letošního roku. Na svém zasedání se zastupitelstvo městyse
zabývalo kalkulací vodného a stočného a cenou svozu za uloţení směsného komunálního odpadu. Bylo
projednáno a schváleno, ţe pro letošní rok budou stejné ceny vodného a stočného, taktéţ se nemění částka za
svoz a likvidaci komunálního odpadu. Toto zůstává na cenách roku 2014. Zastupitelé projednali moţnost
pokácení bříz a tújí kolem hřbitova a bylo
rozhodnuto, aby úřad provedl nezbytné správní
kroky k jejich odstranění. Jednalo se o přestárlé
stromy, kdy pád větví, či celého stromu, vytvářel
velké riziko pro ţivot návštěvníků hřbitova
a taktéţ moţnost velkých materiálních škod na
náhrobcích.
V jarních
měsících
zadáme
zpracování projektu na náhradní výsadbu.
Pokácením došlo k většímu prosvětlení celé
plochy hřbitova a zvýšení bezpečnosti. Dále
v současné době probíhá výběrové řízení na
dodavatele akce „Přístavba garáţe pro poţární
techniku a částečnou rekonstrukci stávající poţární zbrojnice (budova ev.č. 5), k.ú. Zdislavice“. Na tuto akci
se nám podařilo získat mimořádnou dotaci ze Středočeského kraje. Spoluúčast městyse je 5% a celkové
náklady včetně DPH jsou vyčísleny na 2 600 000,- Kč.
Ke konci loňského roku jsem obdrţel informaci o připravované celkové demolici místního vlakového
nádraţí. Na základě této informace proběhlo několik jednání na Správě ţelezniční dopravní cesty, státní
organizaci, které byly úspěšné. Demolice byla odloţena a Správa ţelezniční dopravní cesty nechala
vypracovat znalecký posudek, na jehoţ základě byl prodej výše uvedenou správou schválen a byl předán na
Ministerstvo dopravy k dalšímu řízení. Zastupitelstvo souhlasilo s odkupem a v pokračování jednání ohledně
kupní smlouvy. Myslím si, ţe v případě, kdy se nám podaří tuto budovu získat do vlastnictví, přispějeme tím
k záchraně dosti významné nemovitosti v našem městečku, jejíţ vznik se datuje z počátku minulého století.
V současné době probíhá jednání s Městem Vlašim ohledně směny lesních pozemků. Zastupitelé města
Vlašim se směnou na svém březnovém zasedání souhlasili a naši zastupitelé taktéţ, zbývá dokončení finální
podoby směnné smlouvy, která povede k vypořádání spoluvlastnických podílů.
Připravujeme ţádosti na dotace ze středočeských fondů, pokusíme se získat prostředky na další etapu
rekonstrukce vodovodu a na rekonstrukci veřejného osvětlení. V případě
získání dotace bude naší snahou dokončit opravu výtlačného řadu do
vodojemu a dále opravu vodovodního řadu v Rokličkách tj. od křiţovatky
Římovice x Rataje směrem na Rataje aţ k domu pana Bárty. Jiné větší
akce nebudeme pro rok 2015 připravovat. V současné době probíhají
práce na zateplení budovy ZŠ č.p. 100, spojovací krček mezi budovami
č.p. 100 a 45 je dokončen, uvnitř jsou instalovaná dvě tepelná čerpadla,
došlo k zateplení stropů na budově č.p. 100. V nejbliţší době budou
probíhat dokončovací práce na zateplení pláště budovy a výstavba
přístřešku nad novým vchodem do budovy. Celá akce by měla být
dokončena do konce prázdnin. V souvislosti s těmito pracemi byla do
čekárny opět instalovaná lavička. V rámci mikroregionu Český smaragd jsme poţádali o dotaci na nákup
4 velkoobjemových kontejnerů na biologicky rozloţitelný odpad.
Zastupitelé na svém zasedání dne 18. 3. 2015 dále projednali moţnost navýšení finančních prostředků
na tarifní sloţky a povinné odvody pro ZŠ, dále příspěvek na opravu varhan v místním kostele sv. Petra
a Pavla ve výši 20 000,- Kč, příspěvek ochráncům přírody a příspěvek Svazu zdravotně postiţených
„Podblanicka“.
Vzhledem k tomu, ţe klimatické podmínky jsou příznivé, uvaţujeme o zahájení provádění údrţby
místních komunikací zametacím strojem, který byl v loňském roce pořízen. V této souvislosti budou od konce
března opět přistavovány kontejnery na směsný komunální odpad a na bioodpad. Je však třeba dodrţet
ukládání odpadu podle určení kontejneru, nedávat bioodpad do směsného komunálního odpadu a naopak.
Přeji Vám veselé Velikonoce plné pohody, sluníčka a bohaté pomlázky.
Bc. Pavel Bouček, starosta



Co nového ve škole
Letošní školní rok plyne prozatím v klidných vodách. Našich 81 ţáků se občas učí, občas neučí. Ale
to není nic nového.
Co je nové, je probíhající rekonstrukce školy, která obnáší zateplení hlavní budovy, vybudování
spojovacího tunelu mezi
budovami a zateplování
půdy. Připravujeme se i na
výměnu téměř nefunkčních
akumulačních kamen za
radiátory a přechod na
tepelná čerpadla.
Od příštího školního roku
budeme tedy mít „skoro“
novou školu. Připravujeme
slavnostní otevření nového
vchodu a Den otevřených
dveří, aby se všichni mohli
přijít podívat.
Aby toho nového bylo více, máme ve školní druţině nový moderní nábytek. V mateřské školce je
v malé třídě rovněţ nový nábytek a čekáme na instalaci šesti nových herních prvků na zahradu. Další dva
prvky bychom chtěli koupit z dotace kraje.
Zpracovávám ţádost o dotaci na MŠMT, která by měla pokrýt náklady na „minimální standard
bezpečnosti“ tak, jak to naše ministerstvo doporučuje. Zabezpečili bychom školu i školku kamerovým
systémem vnějším i vnitřním, domácím telefonem a ve škole alarmem.
Chtěla bych ještě podat další ţádost o dotaci na kraj, která by pokryla náklady na novou odbornou
učebnu chemie a fyziky.
Vzhledem ke všem těmto úpravám jsem poţádala MŠMT o změnu organizace školních roků
2014/15 a 2015/16 a 18. 3. jsme dostali kladné vyjádření. Samozřejmě budeme včas rodiče podrobně
informovat.
Mgr. Irena Králová, ředitelka školy

TJ SOKOL ZDISLAVICE ZVE FANOUŠKY NA FOTBALOVÁ UTKÁNÍ.
ROZLOSOVÁNÍ Zdislavice A
V.Osek
Zdislavice
Říčany
Zdislavice
Zvole
Zdislavice
Zbuzany
Zdislavice
Kácov
Zdislavice
Divišov
Kondrac
Zdislavice

Zdislavice
Miřetice
Zdislavice
Průhonice
Zdislavice
U.Janovice
Zdislavice
Týnec
Zdislavice
Teplýšovice
Zdislavice
Zdislavice
Sedlec-Prčice

22.03. 15:00
29.03. 15:00
04.04. 16:30
12.04. 16:30
18.04. 17:00
26.04. 17:00
02.05. 10:15
10.05. 17:00
17.05. 10:15
24.05. 17:00
31.05. 17:00
07.06. 17:00
14.06. 17:00

ROZLOSOVÁNÍ Zdislavice B
NE
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE

Miřetice B
Zdislavice B
Zdislavice B
Kamberk
Zdislavice B
Čechtice B
Zdislavice B
Pravonín B
Křivsoudov B
Zdislavice B

Zdislavice B
Nesperská L.
Vracovice
Zdislavice B
D. Kralovice B
Zdislavice B
Hulice
Zdislavice B
Zdislavice B
Libouň

04.4. 16:30
11.4. 16:30
25.4. 17:00
02.5. 17:00
09.5. 17:00
17.5. 14:00
23.5. 17:00
31.5. 17:00
07.6. 14:00
13.6. 17:00

SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO
NE
NE
SO

Prokop klub Zdislavice tímto oznamuje všem přátelům
pohybu, ţe dne 10.5. 2015, pořádá tradiční

Prokop klub Zdislavice Vás zve,

POCHOD VÍTĚZSTVÍ na 10 a 20 km

27.6. 2015, od 15,00 hod., do ,,Bolinska“
na POUŤOVÉ ODPOLEDNE

Start všech účastníků je od 9:00 hod. u ÚM Zdislavice
Startovné: dospělí 30,- Kč, děti do 15-ti let zdarma

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI
VEČERNÍ DISCO 80 AŽ 90 LÉTA
ZAJIŠTĚNO BOHATÉ OBČERSTVENÍ

Trasa vede přes Chlum do Trhového Štěpánova, dále do
Javorníka a přes Javornickou hůru k Hanykovu rybníku.



Přesný plán trasy bude k dispozici na startu pochodu.
V cíli bude připraveno občerstvení.



Pingpongový vánoční turnaj
Pingpongový turnaj, jiţ třináctý v pořadí, uspořádala stará garda Zdislavice v místní tělocvičně
tradičně v posledních dnech roku.
Tentokráte byli pozváni hráči i hráčky na sobotu 27. prosince 2014. Na začátku turnaje, který byl
stanoven na 10,00 hodinu, se sešlo celkem
třicet sportovců všech věkových kategorií.
V kategorii do 15ti let byly vidět za
pingpongovými stoly tři sportovní naděje,
v ţenské pouze jedna soutěţící.
Hráči byli rozlosováni do čtyř skupin,
z kaţdé skupiny postupovali čtyři do hracího
pavouka. Zde se bojovalo jiţ vyřazovacím
způsobem. Neporaţený, a tím pádem na
prvním místě, zůstal Radek Hrazdíra. Druhé
místo obsadil David Sedláček, třetí pozici
získal Jarda Kohout.
Oceněni byli hráči aţ do osmého místa, ceny
byly dále rozdány v dětské kategorii a byla
samozřejmě oceněna i jediná hráčka turnaje, paní Floriánová.
Všechny ceny věnovali organizátoři soutěţe.
Fotografie z pingpongového turnaje naleznou zájemci na webových stránkách Městyse
Zdislavice.
Antonín Ţák

Z činnosti SDH
Dne 20. prosince 2014 proběhla valná hromada SDH Zdislavice, na které bylo zvoleno nové
vedení sboru. Starostou sboru byl zvolen Pavel Hůdek, místostarostou František Kot a velitelem
zásahové jednotky sboru Miroslav Míka.
Dne 21. února 2015 jsme uspořádali ve spolupráci s městysem Zdislavice II. ročník „Posezení
s důchodci“. Přítomné hosty jsme informovali o činnosti sboru a o výsledcích soutěţních druţstev
v poţárním sportu v uplynulém roce. Dále byli seznámeni s plány SDH pro letošní rok a poté byla
prezentována videa ze soutěţí a zásahů a promítány dobové fotografie.
Dovolte mi touto cestou
poděkovat městysi Zdislavice za
finanční podporu na náklady za
občerstvení pro tuto akci.
Zásahy:
10. 1. 2015 – technická pomoc
(spadlý strom přes cestu Miřetice)
18. 1. 2015 – poţár statku
v plném rozsahu Čechtice
24. 1. 2015 – poţár komína Tisek
27. 1. 2015 – záloha HZS Vlašim
28. 2. 2015 – poţár lesa Miřetice
1. 3. 2015 – poţár lesa Bolina
Za SDH Pavel Hůdek,
foto: Tomáš Jankovský

Webové stránky městyse
Na našich webových stránkách byla zprovozněna sluţba zasílání informací e-mailem.
Po zaregistrování vaší e-mailové adresy na www.zdislavice.cz budete průběţně dostávat na váš e-mail
aktuální informace z úřadu městyse (dokumenty zveřejněné na úřední desce, hlášení místního rozhlasu apod.).
Další novinkou je sloţka Ţivotní situace – obsahuje rozsáhlý přehled různých ţivotních situací, které
potřebujeme všichni čas od času řešit. Věříme, ţe s její pomocí zvládnete nenadálé i plánované úkony
snadněji.



Vybráno z obecní kroniky
rok 1968
Rok 1968 začal pro obyčejné lidi, jako jiná léta, jen na politické scéně se odehrávaly politické boje,
které obyčejné lidi ze začátku ani nezajímaly.
5. ledna 1968 skončilo lednové zasedání ÚV KSČ, na kterém byly rozděleny funkce prezidenta
ČSSR a tajemníka ÚV KSČ, které zastával Antonín Novotný. Prezidentem zůstal Antonín Novotný
a tajemníkem ÚV KSČ byl zvolen Alexandr Dubček. Tímto postupem nastal v celé vlasti mohutný
obrodný proces, který vyvolalo KSČ pro odstranění osobní moci, pro odstranění nesprávností a křivd,
které se u nás nepáchaly po roce 1948. Tímto způsobem se politická špička KSČ pokoušela o nastolení
socialismu s lidskou tváří.
Politické události nabývaly na rozměru, ale mezi našimi občany byl klid. O politické dění nejevili
zájem.
Teprve po odstoupení Antonína Novotného z funkce prezidenta 22. března a zvolením 30. března,
prezidentem armádního generála Ludvíka Svobody, lidé pochopili, ţe se v zemi něco děje a začali
reagovat na politické dění v zemi.
10. března se konala oslava MDŢ v prostorách tělocvičny.
V měsíci březnu představitelé obce navrhli kandidáty do nového MNV. Volby měly proběhnout
v tomto roce. Kandidáti: Krása V., Veselý Ant., Kubík L., Tomaides J., Pastorek Ant., Příhoda St.,
Kadlec J., Váňa B., Skořepová P., Dojava L., Klenot K., Marek Vl., Bělohlávek J., Kadlec L., Jirková M..
Volby byly odloţeny na neurčito.
6. dubna odstoupila vláda Josefa Lenárta a prezident L. Svoboda jmenoval novou vládu v čele
s Oldřichem Černíkem a do čela Národního shromáţdění jmenoval Josefa Smrkovského.
24. dubna ÚV KSČ na svém zasedání schválil nový obrodný proces naší společnosti a naši občané
plně pochopili, ţe začal obrodný proces a to se projevilo na oslavách 1. máje.
Večer před prvním májem byly u Malé lipky páleny čarodějnice a večer na městečku byla
postavená máj.
Na oslavu 1. máje do Vlašimi odcházeli občané bez výhruţek a násilí, aby podpořili novou
demokratickou svobodu. Z naší obce odjíţděli sokolové v krojích, poţárníci, sportovci, ţáci a další
pracující. Účast byla veliká.
10. července byla zvolená Česká národní rada a předsedou byl zvolen Čestmír Císař.
21. srpna 1968 v ranních hodinách vstoupila na naše území vojska soc. států SSSR, Polska,
Maďarska, Bulharska a NDR a obsadila naši zemi. K obsazení našeho území pouţili okupanti pozemní
i vzdušné síly. Tento barbarský čin provedli v časných ranních hodinách.
Mezi našimi občany byla veliká většina lidí, kteří tvrdě odsuzovali vstup cizích armád na naše
území i s jeho okupací. I naším krajem projíţděly velké kolony sovětských vojsk přes Dolní Kralovice na
Čechtice a přes Pavlovice do Vlašimi.
Přes Zdislavice 22. 8. projely 4 obrněné sovětské vozy do Čechtic od Chlumu. 31. srpna projela
velká kolona sovětských aut směřujících od Malovid přes Římovice do Vlašimi. Na křiţovatkách stáli
regulovači a řídili pohyb těchto vozidel. Také projíţděly sovětské vozy přes Ţidův kopec k Hanikovu
rybníku a po nové cestě jely do Javorníka.
Po obsazení našeho území ještě tento den 21. 8. bylo celé předsednictvo ÚV KSČ odvezeno do
Moskvy, kam odjel i prezident Ludvík Svoboda. Na představitele naší vlasti byl dělán velký nátlak, který
se neobešel i přes fyzické napadání. Výsledek jednání byla dohoda o normalizaci vztahů mezi ČSSR
a dohoda o dočasném umístění sovětských vojsk v ČSSR.
V těchto srpnových dnech byly na budovách vyvěšovány státní vlajky do půli ţerdi, konaly se četné
podpisové akce proti vstupu vojsk Varšavské smlouvy. Lidé nosili na rukávech i klopách trikolory. Tyto
akce se konaly i u nás ve Zdislavicích.
23. 8. se konala po celé ČSSR generální stávka, nevycházely noviny, rozhlas odsuzoval okupaci
naší vlasti. V Praze u rozhlasu se střílelo.
22. 8. je potajmu svolán XIV. sjezd KSČ do Prahy. Naši občané ve Zdislavicích nebyli pozadu.
Byly vyvěšovány nápisy „Svoboda, Dubček, Černík, Smrkovský, bohuţel i Husák“, tyto nápisy byly na




sokolovně. Další nápisy „Svobodovi, Dubčekovi slivovici – okupantům šibenici“. Na silnici před školou
byl ruský nápis „Jděte domů“. Na vratech farské stodůlky „1945 osvoboditelé, 1968 okupanti“. Na ulici
pod radnicí CCCR = 44, na městečku nápis „Lenine, Březněv se zbláznil“. Mnoho nápisů bylo psáno po
zdech. Byla psána jednotlivá jména předních politiků. Směrovky u silnic byly vyvraceny, nebo byly
dávány obráceně. Byla naprostá jednota našeho lidu straníků i nestraníků. Bylo velmi málo lidí, kteří se
neúčastnili odporu proti okupaci vlasti. Málo lidí vítalo obsazení naší vlasti.
16. 10. byla podepsána smlouva o dočasném umístění sovětských vojsk na našem území.
17. 10. vojska Varšavské smlouvy opouštějí území našeho státu. V ČSSR zůstává pouze dohodnutý
počet vojáků.
Ke konci měsíce září byla vyhlášena karanténa proti slintavce a kulhavce v obcích Javorník
a Římovice. Lidé se nemohli volně pohybovat. Průjezd obcemi byl zastaven a děti nemohly chodit do
školy. Učivo jim bylo dodáváno poštou nebo telefonicky.
28. října 1968 konala se na městečku velká slavnost k 50. výročí zaloţení ČSR. Při této příleţitosti
byla na městečku zasazená památná lípa – Strom republiky. Slavnosti se zúčastnily všechny školní děti,
2 legionáři, 2 vojáci z Bolinky, kde byla posádka, která dělala ostrahu Blanických strojíren, poţárníci
v uniformách a kolem 140 občanů. Na slavnosti promluvil ředitel školy s. Bělohlávek. Do kořenů stromu
bylo uloţeno olověné pouzdro s pamětním spisem a s razítky organizací v obci. Před lipkou je umístěna
tabulka s nápisem „Strom republiky – 28. 10. 1968“. Předseda MNV s. Václav Krása, předal
7 zaslouţilým občanům pamětní plakety ÚV NF. Plakety obdrţeli legionáři Semerád, Škorpa a Skořepa,
občané Matoušek, Hitz, Fr. Krása a Boh. Váňa.
Mimo městečka byly vysázeny 2 lípy u hřbitova a 1 u potoka. Po slavnosti byly poloţeny věnce u
pomníku padlých a u pomníku bratrů Nedělových v „Rovinách“, kteří byli zastřeleni v květnu roku 1945.
17. listopadu 1968 se konaly v Praze studentské stávky. Tato atmosféra se přenesla i do naší obce,
kdyţ několik mladých občanů začalo zpívat pod okny ředitele školy, ve kterém viděli zastánce starého
pořádku. Jmenovaný tento případ nahlásil na SNB a účastníci zpívání dostali pokutu za rušení nočního
klidu. Některý účastník zpívání, aby nebyl škodný, ukradl řediteli třetí den po zaplacení pokuty, samici
s malými králíčky.
Byla provedena výstavba autobusové čekárny na městečku – proti sv. Janu.
Byly dány obrubníky kolem cesty, provedena úprava prostředí před hřbitovem a zhotovené oplocení
hřbitova.
Pohyb obyvatel
V letošním roce se do naší obce přistěhovalo 26 osob a odstěhovalo 23 osob.
Jindřiška Rybová, kronikářka

Výsledky Tříkrálové sbírky 2015 dle obcí
Vlašim, Bolinka
Domašín
Pavlovice
Kladruby
Tehov
Znosim, Hrazená Lhota
Radošovice, Slověnice
Bílkovice
Nespery
Velíš a okolí
Kondrac a okolí
Vracovice
Tisek, Buková
Pravonín
Zdislavice


145 841 Kč
20 586 Kč
4 929 Kč
11 650 Kč
3 197 Kč
2 780 Kč
14 899 Kč
5 360 Kč
8 057 Kč
13 311 Kč
20 302 Kč
13 789 Kč
4 800 Kč
11 580 Kč
14 611 Kč

Malovidy
Miřetice
Rataje
Bolina
Římovice
Trhový Štěpánov
Javorník
Dálkovice
Dubějovice
Chlum
Nemíž
Libež
Ctiboř
Načeradec a okolí
Daměnice
Celkem

4 650 Kč
6 140 Kč
4 702 Kč
6 212 Kč
7 876 Kč
15 958 Kč
12 396 Kč
5 070 Kč
10 630 Kč
9 090 Kč
3 830 Kč
4 810 Kč
3 847 Kč
13 084 Kč
3 711 Kč
407 728 Kč


Krajská pobočka v Příbrami – kontaktní pracoviště Benešov
Dukelská 2080 |256 01 Benešov | Tel.: 950 101 111

Výměna průkazů osob se zdravotním postiţením
V průběhu roku 2015 bude Úřad práce postupně měnit průkazy
osob se zdravotním postiţením.
Nejdříve by se měli dostavit:
Klienti, kteří jsou drţiteli průkazu mimořádných výhod (papírový průkaz s platností kratší neţ do
31.12.2015), drţitelé průkazu mimořádných výhod (papírový průkaz s platností déle neţ do
31.12.2015 a trvale či neomezeně) a dále pak drţitelé dočasného průkazu osob se zdravotním
postiţením s datem vydání v roce 2013 (zalaminovaný průkaz), a jsou zároveň poţivateli příspěvku na
mobilitu.
Úřad práce zaslal těmto klientům výzvu k prokázání dalšího nároku na průkaz osoby se zdravotním
postiţením. Ve výzvě jsou uvedeny veškeré informace, které se výměny týkají. Bude nutné předloţit
občanský průkaz, průkaz osoby se zdravotním postiţením a aktuální fotografii. V případě pochybností
bude nutné předloţit i rozhodnutí, kterým byly ţadatelům přiznány mimořádné výhody příslušným
městským úřadem.
Drţitelé dočasného průkazu osob se zdravotním postiţením s datem vydání rok 2014 a 2015 se
mohou dostavit k výměně průkazů během celého roku 2015, nejdříve však od 1.4.2015.
Oddělení nepojistných sociálních dávek
Kontaktní pracoviště Benešov

Vzory průkazů OZP, které bude nutné vyměnit nejpozději do 31.12.2015





Základní školy a mateřské školy Zdislavice

Zápis povedou paní učitelky: Blažena Jirková, Dana Fliegerová
S sebou vezměte rodný list dítěte, občanský průkaz a vyplněnou ţádost o přijetí podepsanou
oběma rodiči.
Kritéria pro přijímání
Přednostně budou přijímány děti, které dosáhly věku tří let nejpozději 31.srpna 2015
Přednostně budou přijímány děti s trvalým bydlištěm ve Zdislavicích
Trvalý pobyt dítěte ve spádové obci
Dítě bude pokračovat na základní škole Zdislavice
Datum podání žádosti
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ bude ředitelka školy brát
v úvahu důleţitost kritérií v uvedeném pořadí.
Těšíme se na vás

Ţivotní jubilea ...

Vítáme nové občánky :

leden, únor a březen 2015 :
Věra Trávníčková, Zdislavice 33
Antonín Naňák, Zdislavice 197
Petr Kořínek, Zdislavice 189

79
60
50

Hedvika Wysocká, Zdislavice 51
Světluška Veselá, Zdislavice 3
Libuše Boučková, Zdislavice 65
Mgr. Ludmila Kadlecová, Zdislavice 160
Miroslav Míka, Zdislavice 123

85
81
77
60
55

Ladislav Hudec, Zdislavice 148
Hana Richtrová, Zdislavice 118
Lubomír Vitera, Zdislavice 152
Marie Zemanová, Zdislavice 151
Bohuslav Jankovský, Zdislavice 60
Josef Čihák, Zdislavice 34

79
78
76
70
60
55

29. 9. 2014
30. 9. 2014
30. 1. 2015
11. 2. 2015
20. 2. 2015

Viktorie Babková, Zdislavice 10
Stanislav Martínek, Zdislavice 177
Ema Jankovská, Zdislavice 199
Izabela Hájková, Zdislavice 97
Jakub Hladílek, Zdislavice 127

Všem srdečně blahopřejeme!

Rozloučili jsme se …
28. 1. 2015
4. 3. 2015
8. 3. 2015

Josef Kadlec, Zdislavice 160
Pavlína Dojavová, Zdislavice 71
Marie Jirková, Zdislavice 130

(88)
(81)
(88)

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.




