Vodní nádrž v Bolinsku
Výstavba začala v roce 1951 a byla dokončena v roce 1958 společnými silami tehdejšího MNV
a místních organizací za účelem zřízení koupaliště. V letech 1971-1973 v rámci akce Z byla
provedena obnova koupaliště, které bylo hodně poškozené, do dnešní podoby. Koupaliště začalo
sloužit jako vodní nádrž. Další oprava proběhla v roce 1992.
Nyní naši dobrovolní hasiči zorganizovali po několika letech vyčištění nádrže, která dřívější
léta sloužila ke koupání. Za pomoci mechanizace položili panely a nádrž napustí. Příští rok
provedou ještě drobné úpravy tak, aby v teplých letních dnech poskytlo koupaliště vítané
osvěžení.

Vážení spoluobčané,
prázdniny a dovolené jsou pro většinu z nás již minulostí a zbývají nám již jenom krásné
vzpomínky. Děti a studenti postoupili do dalších ročníků škol. Prvňáčkům přeji šťastné
vykročení do nového prostředí a učitelům pevné nervy a elán do další práce.
V úvodu svého příspěvku navazuji na červnové číslo Zdislavického zpravodaje, kdy nám
nebylo známo, zda-li jsme obdrželi dotaci na výstavbu Spolkového domu. Dnes už víme, že
dotaci ze Středočeského kraje z Programu FROM jsme nezískali. Žádosti o dotace na zateplení
objektů školy, školky a úřadu jsou podané a jejich výsledek zatím neznáme. Remízek pod
areálem VOD je vysázen - na zakoupení sazenic přispěla obec Chlum a výsadbu provedli
členové Honební společnosti Zdislavice.
Začátkem prázdnin jsme provedli opravu poškozeného zdiva a dna přepadu mostu
u Hanikova rybníka. Celkové náklady činily 273 905,- Kč. Současně byla tato komunikace
osazena novými zákazovými značkami, z důvodu ochrany mostu. Dále došlo k uzavření
pěšinky mezi domem č. p. 82 (paní Kolářová) a č.p. 95 (Zelingrovi) z důvodu nebezpečí úrazu.
V letních měsících jsme vypracovali Místní program obnovy městyse Zdislavice
s výhledem do roku 2022. Jedná se o rozsáhlý a potřebný dokument pro dlouhodobý rozvoj
městyse. Tento program byl projednán a schválen na jednání zastupitelstva dne 7. 9. 2011. Na
tomto jednání se zastupitelé seznámili s možností podat žádost o dotaci na Víceúčelové hřiště
za tělocvičnou - zastupitelé souhlasili se zpracováním projektu a podáním žádosti o dotaci
z fondu MŠMT. Byl to nelehký úkol vzhledem k tomu, že jsme na zpracování projektu
a vypracování žádosti měli pouhé tři týdny, ale podařilo se a dotace byla podána. Výsledek nám
bude znám příští rok v měsíci březnu. Výstavba tohoto sportovního areálu by dle projektu měla
stát cca 1 100 000,- Kč. Zastupitelé projednali možnost využití účelových finančních prostředků
z rozpočtu svazku obcí EKOSO v Trhovém Štěpánově a rozhodlo, že tyto budou využity na
financování nákupu a instalace zrcadel u hřbitova a domu p. B. Jankovského. Celkem se jedná
o částku 19 500,- Kč. Dále zastupitelstvo městyse projednalo a odsouhlasilo neinvestiční
příspěvek ZŠ a MŠ Zdislavice ve výši 10 000,- Kč. Lesní hospodářský plán platný do roku 2020
byl Krajským úřadem Praha schválen a nyní pracujeme na žádosti o dotaci na jeho pořízení.
V současné době se naši dobrovolní hasiči pustili do vyčištění hasičské nádrže
v Bolinsku. Nádrž byla minulý týden vypuštěná a vyčištěná, následně budou na dno položeny
panely. Členové hasičů si provedou rozšíření startovní plochy za hřištěm v Bolinsku pro potřeby
požárního sportu.
Dále bych všechny občany požádal o to, aby skládku u hřbitova, která je určena
k odkládání hřbitovního odpadu, nevyužívali k odkládání komunálního odpadu. V současné
době jsou přistavovány kontejnery na směsný komunální odpad a na biologický odpad. V říjnu
zajistíme přistavení velkoobjemového kontejneru na železo.
Přeji Vám všem hezký podzim.
Bc. Pavel Bouček, starosta

Oprava propustku u Hanikova rybníka.
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Nový školní rok
V letošním školním roce vstupuje naše škola do posledního roku ověřování našeho
Školního vzdělávacího programu ZDISLAV. Pátý ročník na prvním stupni je poslední, který ještě
neprošel výukou podle ŠVP. Rovněž mateřská škola bude v letošním roce pracovat podle
nového tříletého cyklu jejich vzdělávacího programu Floriánek, který je tentokrát zaměřený na
písničky.
Na školní rok jsme se pečlivě připravili, vyhodnotili jsme předchozí práci a můžeme říci,
že se nám daří náš vzdělávací program naplňovat.
Díky projektu „EU peníze do škol“, do kterého jsme se zapojili, jsme vybavili tři třídy
novou, moderní technikou. Do dalších tříd se ještě bude dokupovat. Tím se zpestří hodiny
a učiní je pro žáky zajímavější a přitažlivější. Celý projekt je zaměřen na hledání nových metod
a forem práce. Projekt je náročný, ale určitě stojí za naše úsilí.
Ráda bych také poděkovala všem zaměstnancům za jejich svědomitou přípravu nového
školního roku.
Mgr. Irena Králová
1. září zasedlo do
školních lavic 91
žáků, z toho
8 prvňáčků.
Na snímku
D. Volfové jsou:
Aneta Růžičková,
Šárka
Oberleutnerová,
David Votýpka,
Marek Špejtek
(1. řada zleva)
a Marek Dvořák,
Pavel Míka,
Lukáš Zelingr,
Filip Forman
(2. řada zleva).
Třídní učitelkou je
Mgr. Šárka Hejná.

Vážení Zdislaváci,
rád bych Vám něco málo napsal o letošním již 29. ročníku cyklo výletu na Lipnici.
Tento ročník byl jeden z nejméně povedených, co se týče počasí, ale možná právě proto velice
povedený díky skvělé partě, která se letos sešla na startu. Jelo nás 20 včetně pana Urbana
z Chlumu (76) a pana Vojtíška ze Zdislavic (74) - chlapi díky, jste skvělí. Když jsme se onu
sobotu ráno probouzeli, tak jsme asi všichni byli zklamáni deštivým ránem. Každý, kdo jel, věřil,
že se počasí vylepší, ale ono ne. Přes prakticky nepřetržitý déšt´ jsme všichni statečně šlapali
a vrátili se zdraví a příjemně unavení domů. Na Lipnici se za uplynulý rok nic nezměnilo, snad
jen trochu ubyli turisté, ale možná to bylo špatným počasím. Na závěr bych rád poděkoval
všem, co jeli a pomohli mi zachovat tuto již skoro 30 letou tradici a trochu zalitoval toho, že
nebyli ti, co s námi již mnohokrát jeli. Také děkuji Vráťovi Kohoutovi jako řidiči doprovodného
vozu a mechanikovi Tondovi Jankovskému, kteří byli skvělý doprovod. Děkuji za zapůjčení vozu
firmě MK INVEST.
Přeji Vám všem krásný zbytek roku a těším se na setkání s kamarády cyklisty na startu 30.
ročníku příští léto.
Ota Volek
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Vybráno z obecní kroniky
rok 1954
Za účasti členů Sokola a žáků zdejší osmileté střední školy ve Zdislavicích byl uspořádán na
počest 9. výročí osvobození naší republiky 8. května „Běh vítězství“.
Ve dnech 15., 22., 23. května bylo sehráno Osvětovou besedou divadelní představení „Hluchý
klas“. Představení byla sehrána v sokolovně za režie Václava Novotného.
K 9. výročí osvobození byla uspořádána osmiletou střední školou ve Zdislavicích žákovská
besídka. Sehrána byla v tělocvičně místního Sokola za účasti 183 diváků.
Dne 16. května 1954 se konaly volby do všech stupňů národních výborů. Volební místnost byla
slavnostně vyzdobena, aby přivítala voliče. Do Místního národního výboru ve Zdislavicích byli navrženi:
Josef Kotrč, Bohuslav Váňa, František Kozák, Marie Pastorková, Josef Sattler, Marie Staňková, Václav
Škorpa. Všichni navržení kandidáti byli zvoleni. Na ustanovující schůzi byli zvoleni:
předseda: Josef Kotrč, místopředseda: František Kozák, tajemník: Bohumil Dekarli
Ve dnech 5. a 6. června byla uspořádána ve Vlašimi okresní školní Spartakiáda. Této Spartakiády
se zúčastnilo 80 žáků z naší školy.
6. června se konalo ve Zdislavicích okrskové cvičení požárních družstev. V půl jedné odpoledne
byla zahájena slavnost vítáním sborů před novou „Požární zbrojnicí“. U sochy sv. Jana vyhrávala
dechová hudba vítající přicházející sbory. Dostavily se sbory z Kondrace, Soutic, Trh. Štěpánova,
Římovic, Boliny, Rataj, Vracovic, Divišova, Načeradce, Vlašimi, Čechtic, Louňovic, Pravonína,
Domašína a Chlumu. Celkem 246 mužů a 15 žen. O druhé hodině byl proveden nástup. Seřazení všech
sborů bylo v ulici „V hliništích“, odkud při dechové hudbě pochodovaly na městečko. Tento nástup
provedl velitel požární soutěže br. Křiváček z Vlašimi. Následovala přehlídka hasičských sborů, kterou
provedl okresní velitel br. Hromas. Byla provedena pocta zdislavskému hasičskému praporu a položena
kytice u pomníku padlých. Následoval odchod na letní cvičiště do Bolinska, kde při zahrání státní hymny
bylo vztyčení vlajek. Okrskové cvičení zahájil předseda místního národního výboru, který uvítal všechny
přítomné členy požárních sborů a občany. Po projevu hostí následoval program cvičení o putovní vlajku.
Cvičení se zúčastnily sbory z Vlašimi, Domašína, Kondrace, Chlumu, Trh. Štěpánova, Čechtic
a Louňovic. V soutěži se umístily sbory: 1) Domašín, 2) Chlum, 3) Trh. Štěpánov.
Po skončení soutěží, které trvalo do sedmi hodin, byl odchod zpět na náměstí, kde bylo poděkováno za
účast a dán rozchod. Následovala taneční zábava u Nováků.
Na ochranu úrody i v letošním roce byly od 1. – 31. srpna stavěny žňové hlídky.
1. srpna se dostavil do naší obce velitel ČSPO z Vlašimi
POZVÁNKA
a nechal vyhlásit poplach. Údajně hořící objekt bylo vybráno
„Hospodářské družstvo“. K tomuto cvičení byly pozvány též sbory
NA KONCERT V RÁMCI
z Chlumu a Boliny. Všechny sbory se dostavily k požáru v nejkratší
27. ROČNÍKU
době, za což dostaly pochvalu.
HUDEBNÍHO FESTIVALU
V měsíci září byla v naší obci zřízena úřadovna Státní
PODBLANICKÝ HUDEBNÍ
spořitelny.
PODZIM 2011
7. listopadu v 19 hod. večer se konala slavnostní schůze
22. října 2011 v 17.00 hodin
místního národního výboru k 37. výročí Velké říjnové socialistické
kostel sv. Petra a Pavla ve
revoluce. Kulturní vložku uspořádali žáci místní školy. Hlavní referát
Zdislavicích
přednesl místní učitel Oldřich Jahodář, který objasnil vznik VŘSR
účinkují : „Klenoty
a hlavně jaký měla význam pro naši republiku. Po slavnostní schůzi
české hudby„
byl promítán sovětský film „Hrdina černého moře“. Schůze se
MUSICA DOLCE VITA
zúčastnilo 60 občanů, z toho 35 žen.
Daniela Demuthová 28. listopadu se konaly volby do Národního shromáždění. Za
mezzosoprán
poslance vlašimského okresu byl navržen s. Khek, který byl většinou
Žofie Vokálková hlasů ve Zdislavicích zvolen. Volby se konaly v místnostech školy,
flétna
které byly slavnostně vyzdobené.
Zbyňka Šolcová - harfa
Sokol - během roku cvičily všechny složky. Započalo se
slovem provází: Jan Čenský
s nácvikem na Spartakiádu. V okresním přeboru v ledním hokeji byli
přihlášeni muži a dorostenci. Muži zvítězili nad Vlašimí a stali se
přeborníky okresu. Cyklistický přebor okresu se konal 11. dubna ve Zdislavicích.
Jindřiška Rybová, kronikářka
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125. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů ve Zdislavicích
V sobotu 5. července 2011 u příležitosti
tohoto výročí náš sbor uspořádal hasičské
odpoledne. Po celé odpoledne až do
pozdních nočních hodin k poslechu i k tanci
hrála hudební skupina Chmelařinka.
Pro děti byly připraveny různé hry, ze
kterých si děti odnášely sladké odměny. Po
celé odpoledne bylo možno si prohlédnout
Zdislavice z 27 metrů vysoké požární plošiny,
kterou zde předvedli profesionální hasiči
z podniku Sellier & Bellot Vlašim.
V neposlední řadě byl předveden
zásah ruční potahovou stříkačkou z roku
1888, která i ve svém stáří je plně funkční.
Během průběhu celé akce bylo podáváno
pivo, limo a klobásy z grilu.
Výbor sboru touto cestou děkuje všem
členům a spoluobčanům, kteří pomohli toto
odpoledne zajistit.
Miroslav Míka, starosta sboru

Požární sport v roce 2011
V letošním roce jsme se především zaměřili na Benešovskou hasičskou ligu
s Ferdinandem. Organizátoři připravili 7 bodovaných závodů a to: Jiřetice, Chářovice, Jankov,
Načeradec, Zdislavice, Bystřice, Všechlapy. Každého závodu se zúčastnilo cca 17 družstev žen
a 23 družstev mužů. Našim družstvům se ale letos moc nedařilo, družstvo A celkově skončilo
na 6. místě a družstvo B na 20. místě.
Celkové výsledky 3. ročníku :
muži :
1. Radětice
2. Chářovice
3. Načeradec

ženy :
1. Radětice
2. Daměnice
3. Všechlapy
Průběh všech závodů můžete shlédnout
na stránkách www.benehasliga.cz.
28. května 2011 SDH Miřetice
pořádal u příležitosti 100. výročí založení
sboru okrskovou soutěž pro okrsky
Zdislavice a Trhový Štěpánov. Na této
soutěži byly hodnoceny: pořadová
příprava, 100 m překážek a požární útok.
Naše družstvo A se celkově umístilo na
2. místě a v požárním útoku na 1. místě.
2. července 2011 se soutěžilo
v Čechticích o pohár starosty SDH.
Družstvo B našeho sboru se umístilo na
4. místě.
Snímek ze soutěže ve Zdislavicích.
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10. září 2011 se konal 20. ročník memoriálu v Divišově. Tento závod probíhal
dvoukolově na nástřikové terče. Po prvním kole naše družstvo obsadilo první místo. Ve druhém
rozběhu skončilo na 3. místě, což bylo i celkové pořadí.
Výjezdy JSDHO Zdislavice :
16. 3.
30. 3.
2. 6.
4. 4.
30. 4.
9. 5.
13. 5.
22. 5.
25. 5.
17. 6.
18. 8.
21. 8.
25. 8.
8. 9.
8. 9.
19. 9.

požár trávy v Ratajích
požár trávy v Trhovém Štěpánově
požár lesa v Hulicích
požár trávy v Trhovém Štěpánově
požár lesa v Řimovicích
požár lesa ve Vracovicích
taktické cvičení ve VOD Zdislavice
technický zásah (padlý strom v Řimovicích)
požár skládky v Trhovém Štěpánově
požár lesa v Tichonicích
záloha na stanici HZS Vlašim
požár seníku v Kamberku
technický zásah (padlý strom Zdislavice)
požár stohu ve Zdislavicích
požár stohu v Ratajích
planý poplach v Miřeticích
Miroslav Míka, starosta sboru

V červnu předvedli členové sboru dětem z mateřské
školy ukázku požární techniky. Děti si prohlédly
požární vozidla, mohly si vyzkoušet dýchání
v dýchacím přístroji a stříkání vodou.

Policie vyšetřuje požár stohů

Požár stohu ve Zdislavicích.

Ze spáchání přečinu poškození cizí věci
je podezřelý dosud neznámý pachatel,
který v nočních hodinách z 8. na 9. září
nezjištěným způsobem zapálil stoh
slámy u městyse Zdislavice. Řepková
sláma o objemu 210 tun zcela shořela.
U obce Rataje ve směru na Tehov zapálil
stoh ze 185 tunami pšeničné slámy a stoh
o objemu 200 tun ječmeno-pšeničné
slámy shořel u obce Slavětín. Celková
škoda přesáhla sto devadesát tisíc korun.
Policisté zahájili úkony trestního řízení.
V případě odsouzení hrozí případnému
pachateli trest odnětí svobody až na
jeden rok.
nprap. Diana Škvorová

Z činnosti ZO Českého svazu chovatelů Zdislavice
V současné době má organizace 11 členů.
Předsedou je pan Jiří Kadeřábek z Chlumu, pokladníkem
pan Josef Kůžel a jednatelem Ing. Josef Pastorek.
V chovatelských odbornostech převládá chov králíků,
drůbeže a holubů, dále to je okrasné ptactvo a zpěvní
kanáři.
V letošním roce byla provedena výměna oplocení
kolem areálu a úprava terénu směrem k silnici. V plánu je
vyčištění, případně výměna okapových žlabů.
V příštím roce bychom chtěli po projednání
s úřadem městyse a zástupci příslušného povodí vyčistit
a provést částečný průklest podél toku potoka ve směru
k areálu.
Ing. Josef Pastorek
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ŽIVOT DO SVÝCH RUKOU
Rytmus Benešov poskytuje od r. 2003 podporu lidem s mentálním postižením.
Postupně se podpořená skupina rozšířila i o lidi s duševní nemocí a lidi
s tělesným a jiným zdravotním postižením.
Cílem naší práce je aktivní zapojení a seberealizace ve společnosti a to zejména
při pracovním uplatnění v běžném prostředí.
Jsme registrováni Ministerstvem práce a sociálních věcí jako poskytovatel
sociální rehabilitace.
Od počátku je naší hlavní činností Podporované zaměstnávání, které má za cíl zvýšení dovedností lidí
s postižením a jejich motivace a podpora při získání a udržení zaměstnání na otevřeném/běžném trhu práce. Dále
je v nabídce Tranzitní program, skupina Sebeobhájců, kurzy na zvyšování praktických dovedností, motivační
kurzy a poradenství osobám se zdravotním postižením.
Služby jsou poskytovány:
• v prostorách organizace v centru Benešova (naproti poště, adresa viz dále)
• i v přirozeném prostředí uživatele, v místě bydliště, v rodinném prostředí
- podle potřeby, na základě individuálního plánu uživatele.
S uživateli pracujeme převážně individuálně s vhodně navázanou skupinovou prací. Cílem služeb je zejména
zvyšování samostatnosti v dovednostech, které vedou k začlenění uživatele do společnosti.
Služby poskytujeme uživatelům bezplatně. Náš provoz je financován Středočeským krajem, městem Benešov.
Kontaktovat nás můžete denně:
F. V. Mareše 2056 (budova naproti České poště), 256 01 Benešov
:

317 742 742

mobil: 773 391 182 Pavla Fleischhansová – vedoucí služby
777 222 131 Lukáš Laichter – ředitel
Můžeme přijet za vámi. Osobní návštěvu u nás doporučujeme předem domluvit, abychom byli přítomni.

benesov@rytmus.org

WWW

http://benesov.rytmus.org

Aktivity Rytmus Benešov, o.p.s. jsou financovány Středočeským krajem v rámci projektu „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji“
financovaným na základě rozhodnutí OPLZZ-ZS22-11/2009 o poskytnutí dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu.

KDO POMŮŽE, KDYŽ RODINA
UŽ NEMŮŽE
Centrum sociálních služeb
LADA LUKAVEC
Jak odpočívat a zároveň se dobře
postarat
o Vaše postižené blízké?
Využijte našich služeb.
Odlehčovací služba
Ubytování od 1dne až na 3 měsíce
pro SENIORY
Kontaktní údaje:
V Chaloupkách 196, 394 26 Lukavec
tel. 774 624 008, 777 624 008
email: ladalukavec@centrum.cz
www.ladalukavec.cz
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Novinky v knihovně
BINCHY MAEVE – ŠARLATOVÉ PÍRKO
Příběh Cathy a Toma, kteří začnou společně podnikat.
BROŽÍKOVÁ HELENA –MIZIVÁ ŠANCE
Nová česká detektivka – dva případy vražd vyšetřuje kapitán Vondruška.
CLANCY TOM – ČESTNÉ POSLÁNÍ
Osudy katolického kněze, který byl unesen členy skupiny „Bojůvka“.
GARWOOD JULIE – SYKOT
Příběh studentky Lyry, která se stane svědkyní úkladné vraždy.
KELEOVÁ – VASILKOVÁ TÁŇA – MÁMA PRO VERONIKU
Příběh sestřičky Marie, která pracuje na dětském oddělení nemocnice.
MONYOVÁ SIMONA – TCHÝNĚ A UZENÝ
Hrdinka knihy si bere za muže jedináčka. Je snazší bojovat s opičí
láskou nebo s větrnými mlýny?
NACHTMANOVÁ PETRA – PRVNÍ NOC BEZ LÁSKY
Právo první noci čeká na Červeném Dvoře každou nevěstu, kterou
uplatňuje nový pán. Některá nevěsta se s osudem smíří, jiná ne.
ROBB J. D. – SMRTÍCÍ POSEDLOST
Krvavé řádění přežila pouze Nixie. Bylo jí devět let. Eva Dallasová,
policistka z blízké budoucnosti, opět v boji s nelítostnými vrahy.
Jindřiška Rybová, knihovnice
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Zavedení elektronických občanských průkazů
Od 1. ledna 2012 se začnou vydávat nové typy občanských průkazů se strojově čitelnými údaji (nový typ dosud
vydávaných občanských průkazů) a občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem
(dále jen e-OP).
Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (e-OP) bude vydáván pouze na
základě žádosti občana a po uhrazení správního poplatku.
V návaznosti na nový systém přijímání žádostí o nový občanský průkaz budou na oddělení cestovních dokladů
a občanských průkazů na MěÚ ve Vlašimi odstávky - tzn. že se v této době nebudou přijímat žádné žádosti o vydání
dokladů (občanské průkazy a cestovní doklady) ani vydávat již hotové doklady.
Jedná se o následující termíny:
1. listopadu 2011 – celý den
4. listopadu 2011 – celý den
od 17. listopadu 2011 od 6:00 hod. do 21. listopadu 2011 do 6:00 hodin
od 23. prosince 2011 od 16:00 hod. do 2. ledna 2012 do 6:00 hodin
Další důležité termíny:
- žádost o současný typ občanského průkazu lze podat nejpozději do 14. prosince 2011 na MěÚ ve Vlašimi, na
matričních úřadech (Louňovice pod Blaníkem, Čechtice, Dolní Kralovice a Trhový Štěpánov) budete moci žádost
podat nejpozději do 30. listopadu 2011, po těchto datech již nebudou žádosti přijímány
- nejzazší termín pro podání žádosti o vydání e-pasu je 19. prosinec 2011
Další důležité informace :
- od 1. ledna 2012 se nebudou do cestovních dokladů zapisovat tituly
- od 1. ledna 2012 lze vydat občanský průkaz na žádost i občanovi mladšímu 15 let – za správní poplatek
- od 1. ledna 2012 nebudou žádosti o nový občanský průkaz přijímat matričních úřady v Čechticích, Louňovicích
pod Blaníkem, Dolních Kralovicích a Trhovém Štěpánově
- od 1. ledna 2012 budete moci požádat o občanský průkaz pouze na MěÚ ve Vlašimi nebo u kteréhokoliv
obecního úřadu obce s rozšířenou působností
- od 27. června 2012 nebudou moci občané mladší 15 let vycestovat do zahraničí bez vlastního cestovního
dokladu, přestanou platit zápisy dětí v cestovním dokladu rodiče – zde bychom upozornili rodiče, aby vyřízení
nového cestovního dokladu pro své dítě nenechávali na poslední chvíli.
Ing. Jana Provazníková, vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Vlašim

Životní jubilea :

Uzavřené sňatky :

červenec, srpen
a září :

25. 6. Tomáš Bouček, Zdislavice 75
a Hana Přenosilová, Pravonín
9. 7. Petr Charvát, Zdislavice 77
a Hana Kapková, Vlašim
16. 7. Veronika Roštíková, Zdislavice 144
a Luboš Slabý, Vlašim
3. 9. Jakub Hejzlar, Zdislavice 188
a Noemi Lachmanová, Trhový Štěpánov

Miloslav Kozák, Zdislavice 193
František Kubálek, Zdislavice 56
Josef Novák, Zdislavice 27

55
65
87

Jan Míka, Zdislavice 123
Ing. Karel Vítek, Zdislavice 27
Stanislav Kakos, Zdislavice 64

50
60
65

Všem srdečně blahopřejeme!

Rozloučili jsme se …
24. 8. 2011

Marie Beránková, Zdislavice 113

(89)

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.
ZDISLAVICKÝ ZPRAVODAJ 3/2011

8

