Ten, kdo přišel v sobotu 26. února odpoledne do Kulturního domu ve Zdislavicích, určitě nelitoval.
Místní ženy připravily pro naše nejmenší tradiční maškarní karneval. V sále jako bychom se ocitli
v říši pohádek. Proháněli se tu čerti, čarodějnice, princezny, vodníci, piráti, šmoulové, rozmanitá
zvířátka a jiné postavičky. Účast byla veliká a děti ze Zdislavic a okolí soutěžily, tančily, skotačily
a těšily se z bohaté tomboly. Nechybělo ani občerstvení pro děti.
Můžeme říci, že se maškarní karneval vydařil a všechny děti si odnesly hezký zážitek. Jsme rádi,
že se s dětmi pobavili i rodiče a prarodiče. Všichni se už těšíme na příští maškarní karneval.
(fotografie z karnevalu budou zveřejněny na internetových stránkách městyse)
Dana Volfová

Vážení spoluobčané,
nevlídné počasí zimních měsíců snad brzy skončí a budeme se těšit z hřejivých
slunečních paprsků, přestože mrazivé dny nás ještě čekají.
V měsíci lednu nám byla dodána sekačka na trávu, která je multifunkční a umožňuje
i shrnování sněhu. V létě bude sloužit k sekání větších travnatých ploch a v zimě s ní budou
prohrnovány chodníky. Obsluhou v zimních měsících je pověřen pan František Jankovský
a v letních měsících pan Karel Hejný.
V posledních týdnech náš úřad pracoval na podání žádosti o dotaci na výstavbu
spolkového domu, který by sloužil široké veřejnosti našich občanů a měl by vzniknout
v nevyužívané části domu po p. Vajkrtovi, vedle klubovny našich hasičů. Realizací spolkového
domu nebude žádným způsobem dotčeno jejich zázemí. Spolkový dům bude mít samostatný
vchod, sociální zařízení a v podkroví ubytování cca pro šest lidí. Dále máme hotový projekt na
podání žádosti o dotaci na zateplení a výměnu vytápění na úřadu městyse. Intenzivně se
finišuje na dokončení žádosti o dotaci na zateplení, výměnu oken a změnu vytápění v budově
základní a mateřské školy. Pracovníci školy zpracovali žádost o dotaci z programu Nadace ČEZ
na realizaci dětského hřiště. V případě získání dotace by dětské hřiště mělo vzniknout v dolním
traktu travnaté plochy v areálu mateřské školy se samostatným vchodem z veřejného
prostranství. Dále byl podepsán dodatek ke smlouvě s provozovatelem vodovodu a kanalizace
firmou Vodak Humpolec s.r.o., vodné i stočné se pro rok 2011 pro koncové spotřebitele nemění
a zůstává na úrovni roku 2010. Svoz a likvidace komunálního odpadu zaznamenal mírné
změny. Na ustavující schůzi 2010 jsem slíbil, že se zasadím o podporu samostatně žijících
starobních důchodců při financování této služby. Navrhl jsem jménem zastupitelů za ODS
projednání úlevy u zmíněných občanů ve výši 500,- Kč. Zastupitelé s tímto návrhem souhlasili.
Konkrétní částky za svoz popelnic jsou rozepsány v dalším článku. Pokusíme se ještě požádat
o dotaci na výsadbu remízu pod kravínem VOD Zdislavice, který bude v případě realizace
vzácným krajinným prvkem v této lokalitě.
Začátkem února náš úřad oslovil spolek pro ochranu válečných hrobů a požádal nás
o pomoc při získání informací o uložení ostatků německých vojáků na místním hřbitově.
V současné době probíhá jednání mezi naším úřadem a německým zastupitelským úřadem.
V této souvislosti jsem požádal o vyjádření pana P. Mgr. Timka. Pokud se naše informace
potvrdí, dojde zřejmě k vyzvednutí ostatků a jejich převezení na válečný hřbitov v Chebu.
Přeji všem všechno dobré.
Bc. Pavel Bouček, starosta

Základní školy a mateřské školy Zdislavice

POPLATEK
ZE PSA

13.4.2011 od 8.00 – 16.00 hodin
S sebou vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz

Kritéria pro přijímání
- Trvalý pobyt dítěte v obci, ve které mateřská škola sídlí
- Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna
následujícího kalendářního roku
- Děti od 3 let
- Zaměstnanost rodičů
- Počet dnů docházky dítěte do MŠ a délka jeho pobytu
v těchto dnech
- V MŠ se již vzdělává další sourozenec
- Datum podání žádosti

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ bude
ředitelka školy brát v úvahu důležitost kritérií v uvedeném pořadí.
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Poplatek ze psa
uhraďte v hotovosti
do pokladny úřadu
městyse
do 31. 3. 2011.
Poplatek za jednoho
psa je 100,- Kč.
Platí se od stáří
3 měsíců.
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Informace z úřadu městyse
1. Schválený rozpočet na rok 2011
I. Rozpočet příjmů
Oddíl a
Název oddílu
paragraf
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
1031
Lesní hospodářství
3314
Knihovna
3632
Pohřebnictví
3639
Komunální služby
3412
Sport. zařízení obce
6310
Finanční operace
PŘÍJMY CELKEM

Položka

Název položky

1111
1112
1113
1121
1211
1341
1361
1511
4121
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

Daň z příjmů FO ze ZČ
Daň z příjmů FO z podnikání
Daň z příjmů FO-zvl.sazba
Daň z příjmů PO
Daň z přidané hodnoty
Poplatek ze psů
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Nein. přijaté dotace od obcí
Za prodej dřeva
Čtenářský poplatek
Hřbitovní poplatky
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronáj. tělocvičny
Příjmy z úroků

Částka
v tis. Kč
780,00
60,00
63,00
857,00
1 630,00
10,00
10,00
300,00
378,48
40,00
2,00
5,00
32,00
30,00
9,00
4 206,48

II. Rozpočet výdajů
Oddíl a paragraf
1031
2212
2221
2321
2334
3111
3113
3141
3314
3319
3392
3349
3399
3419
3631
3632
3639
3639
3721
3722
3745
4319
5512
6112
6171
6310
6320
VÝDAJE CELKEM

Název (věcný obsah)
Pěstební činnost (les)
Silnice (míst.komunikace)
Provoz veř.sil. dopravy(BENEBUS)
Odvádění a čist.odpad.vod
Revitalizace říč. systémů
Předškolní zařízení (MŠ)
Základní škola
Školní stravování
Činnosti knihovnické
Ost. záležitosti kultury (kronika)
Zájmová činnost v kultuře (spolkový dům)
Ost.záležit. sdělovacicb prostř. (zpravodaj)
Ost.zálež. kultury (věcné dary občanům)
Ostatní tělových.činnost (podpora sport. oddílů)
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Mikroregion Český smaragd
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o veřejnou zeleň
Občanské sdružení - příspěvek
Požární ochrana – dobrovolná
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obec.příj. a výd. z finančních operací
Pojištění budov

8124

Dlouhodobé financování (splátky jistin úvěrů)
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Částka v tis. Kč
80,00
350,00
66,07
40,00
12,00
106,00
954,00
170,00
26,50
3,00
180,00
20,00
27,09
40,00
108,00
13,00
10,00
92,82
4,00
265,00
14,00
2,00
155,00
406,00
992,00
20,00
50,00
4 206,48
660,00
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2. Složení výborů
Zastupitelstvo městyse na svém zasedání dne 19. 11. 2010 schválilo složení finančního a kontrolního
výboru :
Finanční výbor :
Kontrolní výbor :
Miroslav Míka - předseda
Mgr. Irena Králová - předseda
Petr Kořínek - člen
Petr Váňa - člen
Petr Váňa - člen
Ing. Pavel Dvořák - člen

3. Cena za svoz popelnic v roce 2011
Zastupitelstvo schválilo dne 13. 1. 2011 cenu za svoz popelnic v roce 2011 - nádoba 110 l v Kč:
VARIANTA
A
B
C
D
E
F

OBSLUŽNOST+NÁJEM
(TS VLAŠIM)
986,00
702,00
1 347,00
1 152,00
1 581,00
702,00

SKLÁDKOVNÉ
(EKOSO T.Š.)
974,00
682,00*
974,00
974,00
974,00
182,00*

UŽIVATEL
HRADÍ
1 960,00
1 384,00
2 321,00
2 126,00
2 555,00
884,00
* rozdíl ceny doplácí úřad městyse

vysvětlivky - Varianta :
A) bytový fond v zimním období 1 x týdně, v letním období 1x14 dní-max.43 svozů/rok
B) bytový fond v zimním období 1 x týdně, v letním období 1x14 dní-max.43 svozů/rok,
a to trvale žijící 1 osoba nebo druhá nádoba u jedné rodiny (sleva 30 %)
C) nebytový fond v zimním období 1 x týdně, v letním období 1x14 dní-max.43 svozů/rok
D) bytový fond - celý rok 1 x týdně - max. 52 svozů/rok
E) nebytový fond - celý rok 1 x týdně - max. 52 svozů/rok
F) bytový fond v zimním období 1 x týdně, v letním období 1x14 dní-max.43 svozů/rok,
a to trvale žijící 1 osoba - starobní důchodce.

4. Omezení - rušení spojů autobusů
Od 1. 2. 2011 se omezení spojů dotklo našich občanů u linky č. 200025 (na trase Zdislavice - Trhový
Štěpánov a zpět):
spoj č. 7 v 7,55 hod. Vlašim - Trhový Štěpánov - jezdil Po-Pá, omezení Po, St, Pá
spoj č. 12 v 10,40 hod. Trhový Štěpánov - Vlašim - jezdil Po - Pá, omezení Po, St, Pá
Dana Volfová

N

árodní muzeum v Praze - žádost o pomoc při sběru dokumentů
Dokumentace voleb v českých zemích ve dvacátém století

Národní muzeum se obrací k široké veřejnosti se žádostí o pomoc při sběru dokumentů,
fotografií a předmětů vztahujících se k tématu parlamentních VOLEB v českých zemích ve dvacátém
století. Zaslané artefakty obohatí naše poznatky o tomto fenoménu a budou rovněž využité na výstavě
Národního muzea s názvem „VOLBY“, jež se bude konat v Národním památníku na Vítkově ve druhé
polovině roku 2011. Posléze budou uloženy v depozitářích NM a budou přístupné pro badatele i pro
využití na dalších výstavách. Žádáme ty, kteří mají ve svém vlastnictví některý z níže uvedených
artefaktů a byli by rádi, aby zůstaly zachovány i pro další generace, aby také předměty věnovali
Národnímu muzeu pro výstavní a dokumentační účely.

I) Hmotné artefakty
1. „Volební“ předměty – např. volební urny, slavnostní výzdobu volebních síní, odznaky a další
předměty spojené s konáním voleb i s předvolební kampaní.
ZDISLAVICKÝ ZPRAVODAJ 1/2011
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2. Případné písemné dokumenty spojené s konáním voleb – volební letáky, velkoformátové
volební plakáty, volební brožury, volební lístky, „lidovou tvořivost“, karikatury, „ilegální“ tisky,
texty básní a písní apod.
3. Další výtvory lidské tvořivosti spojené s fenoménem voleb

II ) Fotografická dokumentace
1. Dobové fotografie všech aktivit spojených s konáním voleb – fotografie volebních dnů,
předvolebních kampaní, volebních místností, voličů, atd.
2. Nápisy na veřejných místech – veršované či jinak standardizované.

III) Nepublikované vzpomínky, paměti, autobiografické poznámky, nahrané či
nafilmované (audio/video) záznamy a vzpomínky
Máme zájem o všechny fenomény výše uvedeného typu, vytvořené v období let 1918 –1992.
Sbírka nemá časově omezenou platnost, předměty a věci je možné darovat kdykoliv.

Kontakt:
Národní muzeum
Oddělení novodobých
českých dějin
Václavské náměstí 68
115 79 Praha 1

Mgr. Tomáš Bursík;

PhDr. Ivan Malý

email: tomas_bursik@nm.cz;
tel.: (+ 420) 222 781 676
mobil: (+420) 725 371 054

ivan_maly@nm.cz
tel.: (+420) 222 781 676

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
Novinky sčítání lidu 2011
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu novinek, které souvisejí
s tím, jak se vyvíjejí informační technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích sčítání:
• Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související legislativní opatření, nově tak
přibude např. dotaz na registrované partnerství.
•

Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost
domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na
vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení
domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní počítač
a připojení k internetu.

•

Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo
prostřednictvím datových schránek. Tento způsob předávání informací patří v současnosti mezi
nejbezpečnější vůbec.

•

Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci České pošty.

•

Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové listy prostřednictvím
datových schránek.

•

V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozici telefonní centrum s operátory, kteří
budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání.

Základní termíny sčítání lidu
7. března 2011 Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Každý občan
dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST
a majitelé či správci domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů končí 25. března 2011.
25./26. března 2011 Půlnoc z 25. na 26. března 2011 je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace
do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik.
26. března 2011 V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. Existují tři základní
cesty: internet, předání sčítacímu komisaři, odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště.
14. dubna 2011 Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře - jakoukoliv cestou.
ZDISLAVICKÝ ZPRAVODAJ 1/2011
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Když budete potřebovat pomoc
telefon : 800 87 97 02 bezplatná informační linka projektu Sčítání lidu domů a bytů 2011
(v provozu denně 8 - 22 hod. od 26. února do 20. dubna 2011)
email: info@scitani.cz
web: www.scitani.cz
Komisař: Úkolem sčítacího komisaře není pouze roznést a sebrat formuláře, ale také pomoci každému,
kdo nebude některé z kolonek rozumět či nebude mít sílu sám formuláře vyplnit. V takovém případě jsou
komisaři připraveni nechat si údaje např. od nemocného, staršího či nevidomého člověka nadiktovat
a formuláře za ně kompletně vyplní.
(podrobné informace na www.scitani.cz)
zpracovala D. Volfová

Vybráno z obecní kroniky
rok 1952
Po zrušení obchodu s textilem „U Muziků“ je od 1. ledna 1952 zřízena školní kuchyně. Vyvařuje se
pro 70 dětí. Kapacita kuchyně pro větší počet strávníků není možná.
Naši občané s potěšením přijali návrh k zřízení stálého kina v naší obci. K otevření došlo na jaře
letošního roku a to premiérou filmu „Akce B“. Filmy jsou promítány 16 mm v sále p. Antonína Nováka.
Představení se konají 2x v týdnu. K sezení je 120 míst. Vedoucím kina je pověřen Jan Babka
a promítačem Josef Kotrč.
Pro špatný stav stávající hasičské zbrojnice byla tato budova letos v květnu demolována a na jejím
místě vystavěna nová. Potřebný materiál je dovážen potahy z nejbližšího okolí - kámen z Bolinska, písek
od Rataj a cihly z Čechova. Během roku byla stavba dokončena, mimo fasády, která má být provedena
v jarních měsících příštího roku. Náklady na stavbu se odhadovaly na 150 000,- Kčs. Na stavbu obdržela
hasičská jednota 40 000,- Kčs od místního národního výboru. Mezi občany byla provedena sbírka, kde
bylo vybráno 3 900,- Kčs. Při výstavbě bylo odpracováno 1788 brigádnických hodin.
Dne 13. června 1952 byl v naší obci ustaven „Výbor žen“. Na ustavující schůzi jako první
předsedkyně byla zvolená Marie Pastorková.
V létě byl do naší obce přidělen člen SNB s. Posejpal. Místnost pro kancelář dostal k používání
v radnici.
Pod heslem „Sokol patří pracujícím“ se místní Sokol umístil na předním místě mezi jednotami na
okrese. Během roku získali naší členové 26 odznaků „Tyršův odznak zdatnosti“. „Běhu vítězství“, který
se konal v květnu, se zúčastnilo 82 členů Sokola. Do užívání dostal Sokol v prosinci budovu č. 6, bývalý
dům Otty Porgese, pro kulturní a tělovýchovné účely. K 31. prosinci má Sokol 108 členů.
Jindřiška Rybová

Tříkrálová sbírka 2011 v oblasti Farní charity Vlašim
Bílkovice
Bolina
Bolinka
Ctiboř
Dálkovice
Daměnice
Domašín
Dubějovice
Chlum
Javorník
Kladruby
Kondrac
Libež
Malovidy
Miřetice
Načeradec
Nemíž
Nespery
Pavlovice

ZDISLAVICKÝ ZPRAVODAJ 1/2011

4 492
6 337
3 395
2 504
2 960
1 772
20 216
7 494
8 350
9 223
9 536
16 126
2 905
4 777
5 774
12 150
2 174
7 568

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Pravonín
Radošovice
Rataje
Řimovice
Slověnice
Tehov
Tisek,Buková
Trhový Štěpánov
Velíš
Vlašim
Vracovice
Zdislavice
Celková částka
350
Všem dárcům a dobrovolníkům
srdce děkujeme.
Farní charita Vlašim

10 139 Kč
14 182 Kč
4 470 Kč
5 941 Kč
2 966 Kč
2 797 Kč
4 673 Kč
17 334 Kč
11 457 Kč
122 152 Kč
11 460 Kč
11 226 Kč
958 Kč
z celého

4 408 Kč
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Zahraniční zájezd
Již potřetí organizovali staří páni zahraniční lyžařský zájezd do Itálie. První dva ročníky (v roce
2009 a 2010) nás jezdilo asi dvanáct, ale v roce letošním čítala výprava do italských Alp celkem
devatenáct milovníků sjezdového lyžování. Sjezdovky v Dolomitech jsou stavěny pro všechny
věkové i výkonnostní kategorie sportovců.
Vynikajícím způsobem
upravené tratě, žádné
fronty u lanovek
a kabinek a cenově
srovnatelné s pobytem
v Krkonoších. Cílová
stanice italský
Campestrin, je
vzdálen cca 700 km
od Zdislavic, ale celou
cestu jsme jeli po
dálnici.(Veselka –
Praha – Plzeň –
Mnichov –Innsbruck –
Brenner - Mazzin
(Campestrin).
Myslíme si, že čtyři
dny lyžování splnilo
očekávání všech
zúčastněných a již
abychom plánovali
ročník čtvrtý.
Tonda Žák

Vepřové hody
Již podruhé jsme 19. února uspořádali „Vepřové hody“.
Příprava začala již ve 4,15 hodin, kdy se zatápělo a dávalo se
vařit maso na ovar. Po 10. hodině začal prodej ovaru
a masných výrobků (jitrnice,tlačenka, polévka). O naše
pochutiny byl velký zájem jak z řad místních občanů, tak
i z okolních obcí, ale i z Prahy. V průběhu celého dne hrála
v prostorách zbrojnice k tanci i poslechu „Chmelařinka“.
Přítomní se mohli občerstvit tekutým mokem i si pochutnat na
čerstvě smaženém řízku. Doufáme, že se vám tato akce líbila
a těšíme se za rok na viděnou.
Zásahy JSDHO
Zdislavice:
14. 1. čerpání
vody ze sklepa
ve Zdislavicích
15. 1. čerpání
vody z kotelny
ve Zdislavicích
21. 1. požár
sazí v komíně
ve Zdislavicích
Miroslav Míka,
starosta SDH
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Vánoční turnaj ve stolním tenise
Jak jsme již avizovali v posledním čísle
Zpravodaje, uskutečnil se na sklonku
roku 2010 ve zdislavické tělocvičně
turnaj ve stolním tenisu.
26. prosince 2010 přivítali organizátoři
turnaje (stará garda) celkem 30
účastníků.
Rozlosováni byli do čtyřech skupin –
dvě skupiny po osmi a dvě skupiny
po sedmi startujících. Ve skupinách
se hrálo systémem každý s každým.
Z těchto čtyř skupin postupovali první
čtyři borci do závěrečného pavouka. Zde
se hrálo již vyřazovacím způsobem
a konečné pořadí vypadalo takto:
1. Němec Marek
2. Hrazdíra Radek
3. Přitasil Josef
4. Kohout Jaroslav
Pro účastníky turnaje byly připraveny
hodnotné ceny, které darovali sami
organizátoři.
Na přání většiny soutěžících bude
příští turnaj již čistě turnajem
neregistrovaných.
Tonda Žák
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Rok 2010

Statistika

Počáteční stav :

541

Měsíc
Přistěhování Narození Odstěhování Úmrtí
Celkem Stav
1
-1
0
541
leden
-1
-1
540
únor
0
540
březen
4
-2
2
542
duben
0
542
květen
1
3
4
546
červen
1
1
547
červenec
1
-1
0
547
srpen
1
1
-3
-1
546
září
1
-2
-1
545
říjen
-4
-4
541
listopad
4
-1
3
544
prosinec
CELKEM
11
7
-11
-4
3
544
K 31. 12. 2010 bylo v našem městysi 544 trvale přihlášených občanů. Narodilo se 7 dětí (Vanesa
Jiráková, Alžběta Sedláčková, Lucie Kadlečková, Barbora Hudcová, Jitka Kučerová, Jakub Melichar,
Filip Jankovský), zemřeli 4 občané (Věra Nácovská, č.p. 76; Ladislav Kubík, č.p. 142; Miloslava
Krásová, č.p. 18; Marie Králová, č.p. 129).
Přehled rodinných stavů :
svobodný (-á)
220
rozvedený (-á)
35
ženatý, vdaná
252
vdovec (vdova)
37
Zpracovala D. Volfová

Životní
ivotní jubilea ...
leden, únor a březen :
Karel Krása, Zdislavice 167
Marie Kořínková, Zdislavice 149
Věra Trávníčková, Zdislavice 33
Ludmila Tomaidesová, Zdislavice 153
Miroslava Smutná, Zdislavice 101

55
70
75
80
81

Karel Přenosil, Zdislavice 44
Marie Beránková, Zdislavice 113
Blanka Míková, Zdislavice 123
Světluška Veselá, Zdislavice 3
Marie Jirková, Zdislavice 130
Antonín Bárta, Zdislavice 137
Marie Kofnovcová, Zdislavice 19

50
60
70
77
84
84
88

Marie Kubálková, Zdislavice 56
Vladimír Krása, Zdislavice 117
Ladislav Hudec, Zdislavice 148
Pavlína Dojavová, Zdislavice 71
Marie Beránková, Zdislavice 113

60
65
75
78
89

Všem
srdečně
blahopřejeme!

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍ
KNIHOVNY ZDISLAVICE V ROCE
2010
Obecní knihovna je otevřena pravidelně v pátek od
18 hod. do 20 hod. v prostorách Úřadu městyse
Zdislavice.
Stav knihovního fondu ke dni 31. 12. 2010 činil 3 086
knih. Z toho je 317 svazků naučné literatury a 2 769
svazků krásné literatury.
V knihovně je k dispozici časopis Květy, který je
pravidelně odebírán.
V knihovně mohou návštěvníci využívat internet.
Knihovna využívá služeb Regionální knihovny
v Benešově, zejména půjčováním knih v rámci
výměnného fondu. V roce 2010 bylo takto zapůjčeno
200 knih a v roce 2011 bude tato praxe pokračovat.
Registrovaných čtenářů má knihovna 45, z toho
16 dětí.
V roce 2010 navštívilo knihovnu celkem 291 čtenářů,
kteří si vypůjčili 1 885 knih. Z toho bylo 20 naučných
a 1 367 krásné literatury a 105 knih pro děti.
Věřím, že i v dalším roce nám čtenáři zachovají svou
přízeň a noví jistě přibudou, vždyť chvíle s dobrou
knihou přináší obohacení našemu životu.
Jindřiška Rybová

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.
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