







V sobotu 28. června byly slouţeny po celé zemi zádušní mše za arcivévodu Františka
Ferdinanda d’Este a jeho manţelku Ţofii z Hohenbergu, kteří se před 100 lety stali obětmi při
atentátu v Sarajevu. Tato událost načasovala začátek 1. světové války.
I v našem městečku byla slouţena zádušní mše v kostele sv. Petra a Pavla, kterou celebroval
místní farář P. Marcel Timko. Po skončení mše se přítomní odebrali průvodem v čele se starostou
Bc. Pavlem Boučkem a P. Marcelem Timkem k pomníku padlých na městečku, kde se konala pietní
vzpomínka na padlé spoluobčany. O kulturní vloţku se postarali učitelé a ţáci ZŠ a věnec občanů
městyse poloţili členové sboru dobrovolných hasičů. Pietní akt byl zakončen společnou modlitbou.

Vážení spoluobčané,
v letošním roce pokračují práce na hlavních investičních akcích, které jsme započali v loňském
roce. Jedná se o budovu mateřské školky a dále o dokončení prací na budově staré radnice č.p.
45. V obou případech se jednalo o zateplení plášťů budov, výměnu oken a zdroje topení, včetně
instalace nových radiátorů. U školky došlo k vybudování nové sedlové střechy, které bylo
nutností. Na budovu školky byl pak namalován obrázek, jehoţ předlohou byl obrázek našich dětí.
Akce budou dokončeny v termínu do konce července letošního roku. V současné době jsme
obdrţeli stavební povolení na propojení budov č.p. 100 a 45. Jedná se o budovy základní školy,
kde mezi nimi vznikne spojovací krček, který bude jednak slouţit k instalaci tepelných čerpadel
a jednak k průchodu z jedné budovy do druhé. V ţádosti o dotaci na zateplení hlavní budovy
školy č.p. 100 jsme byli úspěšní a pokud se nám podaří vybrat dodavatele, s realizací této akce
se započne ještě v letošním roce. Součástí této akce bude i zbudování výše uvedeného
spojovacího krčku. Další významnou investiční akcí bude oprava výtlačného řadu obecního
vodovodu. Na tuto akci jsme získali 1,5 mil. Kč, a proto budeme realizovat jen poměrnou část
akce, přičemţ celkové náklady na tuto akci činí cca 3,5 mil. Kč. Naše spoluúčast na tuto akci je
5%. Dodavatel na tuto akci byl výběrovou komisí vybrán a zastupitelstvo souhlasilo s jejím
doporučením a schválilo uzavření smlouvy o dílo. S realizací akce se započne aţ po podpisu
smlouvy s poskytovatelem dotace, kterým je Středočeský kraj. Pracovali jsme na podání ţádostí
na rekonstrukci hasičského vozidla Tatra, na podání ţádosti o dotaci na víceúčelový zametací
stroj a na dotaci na přístavbu garáţe hasičské zbrojnice a částečnou rekonstrukci stávajících
prostor hasičské zbrojnice. Výsledky těchto podaných ţádostí se dozvíme po prázdninách.
V minulém čísle našeho zpravodaje jsem Vás informoval, ţe budeme realizovat nákup pozemků
a majetkové vypořádání u pozemků fotbalových hřišť v Bolinsku. V současné době je většina
smluv podepsána, zbývá uzavřít věcná břemena a ještě jednu kupní smlouvu a následný vklad do
katastru nemovitostí. Při realizaci tohoto vypořádání souhlasilo zastupitelstvo s tím, ţe na jednom
z pozemků se stane spolumajitelem městys i TJ Sokol Zdislavice a to zejména proto, ţe takto
bude mít jako spolumajitel moţnost čerpat finanční prostředky na údrţbu. Zastupitelstvo
projednalo a souhlasilo se zadáním vypracování návrhů vlajky Městyse Zdislavice, které budou
v nejbliţší době hotové. Návrhy vlajky zveřejníme v příštím čísle našeho zpravodaje. Zastupitelé
dále souhlasili s poskytnutím finanční částky na činnost ve výši 30 000,- Kč kaţdému spolku a to
SDH a TJ Sokol Zdislavice a dále 5 000,- Kč Honební společnosti Zdislavice. V současné době
byla opravena komunikace u dvojdomků u domu p. Růţičky a část komunikace mezi domem p.
Naňáka a Melichara. Protoţe na městečku, kde jsou kontejnery na tříděný odpad, bylo náročné
provádět údrţbu zeleně a udrţování čistoty i zde bylo zrealizováno zpevněné ţivičné plato, kde
budou kontejnery umístěny.
To je ve zkratce přiblíţení toho významnějšího na čem jsme pracovali a co se nám podařilo
udělat.
Prázdniny a dovolené
jsou jiţ v plném proudu
a proto mi dovolte, abych
Vám všem popřál krásné
léto, hodně sluníčka a mnoho
hezky strávených chvil.

Bc. Pavel Bouček, starosta





Školní rok 2013/2014
Všem se nám zdá, ţe uběhl jako voda. Moţná je to tím, ţe celý rok neprobíhal jen v rámci
klasické výuky. Pro ţáky i děti v mateřské škole bylo připraveno velké mnoţství dalších akcí,
kterými se výuka zpestří a oţiví.
Pro mateřinku objednaly paní učitelky
několik divadelních představení ve školce
i ve Vlašimi. Dětem se určitě líbily
„Pohádky ze statku“, „Švec Matěj
a kouzelný mlýn“, Tři zlaté vlasy děda
Vševěda“ nebo „Vodníček Puleček“.
Pravidelně do školky jezdí i členové
EKO centra z Vlašimi nebo z Votic se
svými
environmentálními
programy.
Pravidelná a oblíbená jsou i setkání
s našimi hasiči nebo spoluúčast se školou
na představeních agentury Pernštejni.
Letošní novinkou bylo plavání. Získalo si oblibu a děti budou plavat i příští rok. Poslední týden
se bude celá školka loučit se svými předškoláky.
Děti v mateřské škole letos dostaly „novou“ budovu. Odpadnou starosti se „zlobivým“ kotlem
a zatékající střechou. Celkově se změnil i vzhled budovy. Rodiče si vybrali barvy na fasádu, paní
učitelky si jednotlivé barvy rozmístily a děti si nakreslily postavičky na čelní stěnu. Mým úkolem
pro příštích pár let bude doplnit zahradu o nové herní prvky. Bohuţel vzhledem k finanční
náročnosti musíme nakupovat kaţdý rok jen 1 – 2 prvky.
Ve škole rovněţ proběhlo velké mnoţství akcí, které měly samozřejmě vţdy nějakou
souvislost s probíhající výukou.
Kaţdoročně se ţáci účastní projektů, jako je „Evropský den jazyků“, při němţ se ţáci
podrobněji seznamují s našimi sousedy a ostatními státy Evropy po jazykové stránce, ale
poznávají i ţivot lidí, tradiční zvyky, národní jídla, kulturní památky a podobně. Projekt „Přírodou
za zdravím a poznáním“ je zaměřen na zajímavosti z naší přírody a ekologii. Projekt „Holocaust“
učí ţáky respektu a toleranci vůči jiným
národům a národnostem. “Mistrovství
bezpečné jízdy“ má za cíl vychovávat
z našich ţáků spolehlivé řidiče, kteří
respektují dopravní předpisy. Kaţdý rok
probíhá i mnoţství menších třídních
projektů. Příprava všech projektů je pro
vyučující velmi náročná jak po stránce
časové, tak i po stránce obsahové.
Dalšími akcemi, které doplňují výuku,
jsou divadelní představení a návštěvy
kulturních
památek
v Praze
nebo
nejbliţším okolí.
Účastníme se charitativních sbírek.
Snaţíme se vybírat ty osvědčené,
abychom měli jistotu, ţe získané finanční
prostředky se dostanou tam, kam mají – většinou do nemocnic na koupi nových přístrojů nebo na
pomoc opuštěným dětem.
V rámci výchovy ke zdraví se děti účastní projektů „Zdravé zuby“, „Veselé zoubky“, ve
spolupráci se školní jídelnou je to projekt „Škola plná zdraví“.
Dlouhodobě učíme naše ţáky třídit odpad. Organizujeme sběr starého papíru a hliníku.
V letošním školním roce jsme rozšířili tyto aktivity o sběr prázdných tonerových kazet, cartridgí
a vybitých baterií. Jsme přihlášeni do celostátního projektu „Recyklohraní aneb ukliďme si svět“.
Účast na těchto akcích nabízíme i našim spoluobčanům a firmám. Samozřejmostí je i nádoba na
PET lahve na chodbě školy. Uvaţujeme ještě o dalších moţnostech v této oblasti. V letošním




školním roce jsme obdrţeli významné ocenění, které uděluje Středočeský kraj a Klub ekologické
výchovy – Škola udržitelného rozvoje středočeského kraje 3. stupně.
Naši ţáci se účastní i vědomostních soutěţí, jako jsou olympiády. Dlouhodobě dosahujeme
skvělých výsledků, jezdíme bojovat i do krajských kol. Naše děti dokáţou porazit i studenty
víceletých gymnázií. I dovednostní soutěţe jsou oblíbené a i z nich vozíme diplomy a ocenění.
Bohuţel jedinou oblastí, kde není účast podle našich představ, je sport. Je to částečně dáno i tím,
ţe nemáme vţdy moţnost sestavit kvalitní početný tým.
Kaţdý rok probíhá několik akcí, kterými se prezentujeme na veřejnosti. Je to oblíbené
„Vánoční zpívání“, účast na „Vítání občánků, případně další akce, které se objeví v průběhu roku.
Ţáci se starají o čistotu okolo školy, upravují pravidelně i zeleň. Devátý ročník byl před
odchodem na prázdniny upravit a uklidit nový sportovní areál za sokolovnou.
Pro příští školní rok připravujeme velkou změnu v podobě elektronické ţákovské kníţky. Od
třetího ročníku nebudou mít ţáci klasickou ţákovskou kníţku, ale budeme zapisovat známky
elektronicky. Rodiče dostanou přístupová práva a budou mít okamţitý přehled o prospěchu svých
dětí.
Budova „radnice“ dostala nový kabát a druţina se školní jídelnou budou mít stejně jako
mateřinka nové topení. I ve školní druţině počítáme s postupnou výměnou starého nábytku za
nový a modernější.
Pokud se podaří propojit obě budovy a zateplit velkou školní budovu, budeme mít skoro
novou, krásnou školu. Věřím, ţe se to podaří, protoţe přípravné práce se pomalu rozbíhají.
Zřizovatel vynakládá nemalé úsilí a finanční prostředky, aby mohlo dojít k těmto změnám, a my
všichni si toho velmi ceníme.
Nesmím zapomenout poděkovat rodičům za trpělivost, s jakou snášeli naše stěhování školky
a druţiny. Děkuji učitelkám MŠ, ţe zvládly stísněné poměry v náhradních prostorách. Děkuji
vyučujícím ve škole za odvedenou práci a trpělivost, protoţe i jich se částečně dotkla tato
rekonstrukce. Děkuji i našim ţákům, kteří pomohli se stěhováním, občas i při nepřízni počasí.
Všem dětem přeji krásné slunečné prázdniny a zaměstnancům školy příjemnou dovolenou.
Mgr. Irena Králová, ředitelka školy

VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
23. a 24. května 2014 - okrsek ZDISLAVICE
Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů celkem :
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
Počet odevzdaných úředních obálek:
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem:
Volební účast:

460
57
57
57
12,39 %

Číslo
strany

Název strany

Počet
hlasů

5
6
7
10
14
16
18
20
22
23
24
26
32

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Strana zdravého rozumu – NECHCEME EURO – za Evropu svobodných států
TOP 09 a Starostové
Komunistická strana Čech a Moravy
Česká strana sociálně demokratická
ANO 2011
Moravané
Občanská demokratická strana
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
Strana Zelených
Strana svobodných občanů
Komunistická strana Československa
Česká pirátská strana

7
2
9
14
9
2
1
3
1
1
5
2
1





Vybráno z obecní kroniky
rok 1965
MDŢ
Oslavy k MDŢ se konaly 14. března v sále místního kina. Kulturní vloţku zajistili ţáci naší školy. Zvlášť
hodnotné vystoupení měla rytmická skupina vedená s. učitelem St. Příhodou. Po slavnosti byl zvolen nový
výbor ţen. Předsedkyní byla zvolená p. Růţena Houdková.
Májové dny
V předvečer 1. Máje se opět pálily čarodějnice a stavěla máj. Na oslavu 1. Máje občané a ţáci naší školy
odjíţděli do Trhového Štěpánova. Počasí bylo teplé a tím účast na oslavě byla veliká.
Divadlo
K 20. výročí osvobození Československa Sovět. Armádou sehrála 8. třída 7. května 1965 divadelní hru
,,Krejčovská pohádka“. Pohádku nastudoval třídní učitel s. Bílek.
Pionýrský slib
8. května proběhlo v sokolovně slavnostní pionýrské shromáţdění, na kterém promluvil ředitel školy
s. Jaroslav Krampera. Následovala kulturní vloţka rytmické skupiny a vykonán slib nově přijatých pionýrů.
Spartakiáda
Nácvik na Spartakiádu probíhal pouze ve škole. Ţáci secvičnou měli v Čechticích a v Trh. Štěpánově.
23. května se zúčastnili oblastní Spartakiády ve Vlašimi a 6. června v Benešově. Na Strahov nejeli.
Nové třídy
10. listopadu byla provedena kolaudace dvou nově vybudovaných učeben, které bylo nutno postavit pro
odstranění dvousměnného vyučování.
VŘSR
Oslava 48. výročí VŘSR byla konána v místním kině. Projev, doplněný diafilmy, přednesl učitel Stanislav
Příhoda. Po projevu následoval kulturní program, který byl doplněn vystoupením rytmické skupiny.
Dětský karneval
22. prosince byl uspořádán v sokolovně dětský karneval. K tanci a poslechu hrála rytmická skupina. Mimo
to byla hraná hudba s moderními písněmi z gramofonových desek. Celou akci uspořádala pionýrská
organizace.
Socha sv. Jana Nepomuckého
Socha sv. Jana Nepomuckého byla přistavěna na nový ţulový podstavec. Kolem sochy byl upraven parčík.
Socha je barokní.
Obchody a provozovny
V dnešní době jsou v obci tři prodejny:
1) Smíšené zboţí, kde je moţno koupit potravinářské zboţí, parfumérii a malý sortiment ţelezářského
zboţí.
2) Pečivo – moţno koupit pekařské a mlékárenské výrobky.
3) Masna
Dále jsou tu dvě provozovny pohostinství: u Nováků, u Jankovsků.
Organizace
V obci jsou tyto politické a společenské organizace: VO KSČ, ČSPO, Sokol, ČSM, Včelaři a Myslivecké
sdruţení.
Výstavba
Letos se započalo s rozšiřováním hřbitova a opravou jeho ohrazení. Rozbourala se stará zeď v jeho
východní části, pro rozšíření hřbitova o bývalé Krebsovo pole. Započala práce na betonování podezdívky.
Bylo opraveno veřejné osvětlení a prodlouţení obecní kanalizace aţ do potoka.
Sokol
Práce Sokola se opírala především o činnost oddílu odbíjené, který se pravidelně zúčastňuje okresních
a krajských soutěţí. Letos byl uţ uspořádán II. ročník turnaje v odbíjené „O štít JZD“. Dále proběhla soutěţ
o nejsilnějšího muţe ve vrhu koulí. Byl uspořádán pouťový turnaj ve volejbalu. Ceny na tyto soutěţe
pomohly finančně zajistit místní a okolní JZD.
JZD
Jaro 1965 se vyznačovalo jako velmi deštivé. Setí jařin a hlavně sázení brambor se silně opozdilo. Tím
sklizeň obilí a brambor se opozdila a byla náročná. I přes tyto těţkosti, výsledky hospodaření druţstva jsou
dobré. I letos byla prováděna rekultivace pozemků a odvodňování mokrých ploch. Byl zakoupen pásový
traktor D 54, secí stroj, traktor a řezačka.
Jindřiška Rybová, kronikářka




Hodnocení fotbalového jara
Skončila nám sezona 2013/2014. Vzhledem k velmi dobrému postavení seniorských muţstev
v tabulkách svých soutěţí po podzimní části, kdy jsme nemuseli řešit záchranářské problémy,
jsme jarní utkání odehráli bez nervů.
Tabulka Zdislavice „A“
„A“ mužstvo – mělo pod taktovkou Františka
Záp + 0 - Skóre Body
Heřmánka a Miloše Krále historicky nejúspěšnější Rk. Tým
26 19 3 4 73: 27 60
sezonu, kdy skončilo nakonec na skvělém 3. místě. 1. Nespeky
Na jaře jsme se i přes početnou marodku udrţeli 2. Zvole
26 18 2 6 78: 38 56
v popředí tabulky. Postupujícím muţstvem jsou 3. Zdislavice
26 14 3 9 57: 49 45
Nespeky, které uhájily první místo před Zvolí.
4. Teplýšovice 26 14 2 10 61: 58 44
Sestupujícími jsou Kunice a Stříbrná Skalice. V další
sezoně se můţeme těšit na další dvě nová okresní 5. U.Janovice 26 12 4 10 44: 40 40
26 13 1 12 49: 39 40
derby, kdyţ se v krajské soutěţi střetneme 6. Tuchoraz
s postupujícím Divišovem a sestupujícím Týncem n. 7. Říčany
26 11 5 10 47: 48 38
Sázavou. Jedinou cestou, jak v budoucnu udrţet 8. Liblice
26 12 2 12 54: 60 38
v naší obci krajskou soutěţ, je neustále náš tým 9. Sedlec-Prčice 26 11 4 11 59: 46 37
doplňovat mladými talentovanými hráči ze Zdislavic
26 11 4 11 46: 39 37
a z blízkého okolí. Není jednoduché finančně vše 10. Průhonice
26 10 6 10 45: 46 36
zvládat, zvláště kdyţ jenom náklady na fotbalový 11. Kondrac
26 8 3 15 47: 75 27
areál, který celoročně udrţujeme a je vyuţíván nejen 12. Miřetice
fotbalovým klubem, nás stojí cca 70.000,- Kč ročně 13. Kunice
26 8 1 17 61: 68 25
(vodné, stočné, elektrika – 35.tis., tráva, hnojivo, 14. S.Skalice
26 0 2 24 18:106 2
postřiky 15.tis., travní sekačka, pohonné hmoty 10 tis.,
drobné opravy areálu a kabin 10.tis.) a jsme i jediným klubem v soutěţi, o jehoţ fotbalový stánek
se nestará placený správce. Byli bychom rádi, kdyby se podpora našeho Sokola přiblíţila
standardům okolních klubů naší úrovně, kde je údrţba areálu prostřednictvím placeného správce
samozřejmostí a příspěvky se udělují na vybavení a činnost. Doufejme, ţe se situace do
budoucna zlepší a budeme moci nadále všem místním hráčům a rodičům dětí nabídnout alespoň
stávající podmínky pro sportovní činnost.
„B“ mužstvo – naše rezerva si pod taktovkou Petra Váni a Romana Jankovského drţela aţ
do posledního utkání v sezoně neporazitelnost, a tím i rozhodla o postupujícím do vyšší soutěţe –
Načeradci. Tento tým si to s námi rozdal v posledním kole o první příčku. Načeradec nám připravil
první poráţku v jarní části, takţe si postup určitě zaslouţil.
Starší žáci – muţstvo vedené
Petrem Hejným, kde vzhledem
k věku
končí
několik
hráčů,
skončilo na 8. místě. Tuto věkovou
kategorii pro příští ročník uţ
nepřihlašujeme. Hráči patřící do
kategorií starší ţáci a dorost budou
hrát v týmech, které vzniknou
propojením Sokola Zdislavic se
Sokolem Trhový Štěpánov, kde
bude jako trenér dorostu působit
Petr Hejný.
Starší přípravka – naše
nejmladší
druţstvo
vedené
Romanem Irionem sice výsledkově
nezářilo, ale tím, ţe se děti scházejí ve velkém počtu (někdy i 20) a většina jsou mladší ročníky,
kteří nastupují proti starším dětem ze soupeřových týmů, vidíme v nich velký potenciál
a budoucnost zdislavické kopané. Tuto kategorii přihlašujeme i pro příští sezonu a k vedení
muţstva se připojí hráči „A“ týmu Tomáš Bouček a Pavel Bouček.
Nyní nám nezbývá nic jiného, neţ si uţít zaslouţenou dovolenou a poté se opět vrhnout do
tréninku, abychom byli na podzimní část připravení minimálně jako vloni.
Petr Naňák,TJ Sokol Zdislavice




Přípravka Zdislavice
V pátek 20. června 2014
odehrály
děti
přípravky
Zdislavic závěrečný zápas
před prázdninovou přestávkou.
Tradičně nastoupily proti svým
rodičům a trenérům. Zápas byl
velmi vyrovnaný a i maminky
ukázaly, ţe od dětí něco
okoukaly. Rozhodovalo se aţ
v samém závěru zápasu, který
malí fotbalisté nakonec vyhráli
7:6. Po sportovním výkonu
zbyl
dostatek
času
na
společné posezení, sladké
odměny hráčům a opékání
špekáčků. Všichni věříme, ţe v podzimní části děti posbírají nejenom nové zkušenosti, ale
i očekávané body.
Za rodiče J. Růţička

Hasiči informují
Poslední sobotu v květnu jsme
uspořádali dětský den - pro děti byl
připraven bohatý program formou
různých soutěţí a her.
16. 5. se někteří naši členové
zúčastnili výcviku s vrtulníkem na letišti
v Nesvačilech.
Před 150 lety byl zaloţen první
dobrovolný hasičský sbor ve Velvarech
a 24. 5. jsme se zúčastnili těchto oslav
i s naším historickým praporem, ke
kterému nám byla připnuta stuha
k tomuto výročí.
Předvedli jsme naši techniku pro děti
z MŠ.
O pouti jsme připravili grilování pro
naše spoluobčany. Myslíme si, ţe se
tato akce všem zúčastněným líbila.
Soutěţe v poţárním sportu:
- druţstvo muţů A si zatím vede velmi
dobře v seriálu Benešovské a Táborské lize
- druţstvo B se zúčastnilo několika soutěţí
v okolí
- v letošním roce bylo zaloţeno druţstvo
dorostenek, které se v postupových kolech
probojovalo aţ do krajského kola.
Zásahy:
13. 4. poţár kotelny v Řimovicích
17. 5. poţár lesa v T. Štěpánově
10. 6. technická pomoc (spadlý strom přes
silnici č.112)
Hasiči přejí Všem spoluobčanům krásné léto.


Miroslav Míka, starosta SDH


NOVINKY V KNIHOVNĚ
DUŠEK MILAN – DÁMA NA TELEFONU - původní česká detektivka.
ED McBAIN – PROFESIONÁL – podvodník lehce dobývá ţenská srdce a v řece přibývají mrtvoly.
URBANÍKOVÁ EVA – SEX A JINÉ CITY – pikantní povídky o vztazích mezi muţem a ţenou.
ŘEHÁČKOVÁ VĚRA – ZLODĚJKA LÁSKY – román pro dívky – příběh třináctileté dívky a staršího muţe.
STOUT REX – OMNIBUS – soubor tří detektivek – Před půlnocí, Gambit a Rodinná záleţitost.
PETRÁKOVÁ MONIKA – JEMNOLÁSKY – příběh Thomase a Naty a jejich desetileté souţití.
BROWN SANDRA – SMRTELNÉ NEBEZPEČÍ – příběh vdovy Hanar a její čtyřleté dcerky.
PENNYOVÁ LOUISE – ZÁTIŠÍ – případy vrchního komisaře Gamache.
SPARKS NICHOLAS – NEJDELŠÍ JÍZDA – osudy dvou nesourodých dvojic.
POTTER ALEXANDRA – NA STEJNÉ VLNĚ - jedno náhodné setkání můţe spustit lavinu, ale co kdyţ uţ
nehodláte v ţivotě dělat kompromisy.
Jindřiška Rybová











Podblanický hudební podzim 2014
V letošním roce proběhne jiţ 30. ročník festivalu váţné hudby Podblanický hudební podzim.
Městys Zdislavice je jiţ dlouholetým spolupořadatelem tohoto svátku hudby, který je od zaloţení
věnován vzpomínce na hudebního skladatele Jana Dismase Zelenku, který se v roce 1679 narodil
v nedalekých Louňovicích pod Blaníkem.
Koncert ve Zdislavicích proběhne opět v kostele sv. Petra a Pavla v sobotu 20. září 2014 v 18,00 hod..
Všechny potřebné informace k tomuto koncertu budou umístěny na webových stránkách Městyse
Zdislavice (www.zdislavice.cz) a od 17. srpna 2014 budou vyvěšeny na plakátovacích místech v obci
i v okolí.
Antonín Žák

Životní jubilea ...
duben, květen a červen 2014:
Alena Boučková, Zdislavice 192
František Ţák, Zdislavice 171
Lidmila Pastorková, Zdislavice 164
Jiří Němec, Zdislavice 67
František Říha, Zdislavice 25
Marie Kolářová, Zdislavice 82

50
55
65
70
78
92

Jaroslav Nácovský, Zdislavice 76
Karel Jirka, Zdislavice 177
Marie Kropáčková, Zdislavice 98
Josef Šanda, Zdislavice 150
František Trávníček, Zdislavice 33
Vladimír Marek, Zdislavice 17

60
60
81
82
88
91

Ing. Jiřina Ţáková, Zdislavice 7
Ludmila Charvátová, Zdislavice 77
Josef Zeman, Zdislavice 151
Vlasta Kubíková, Zdislavice 142
Marie Marková, Zdislavice 17

60
70
76
86
89

Všem srdečně blahopřejeme!
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