Výstava „Škola ve Zdislavicích“

Ve dnech 16. - 19. června a ještě v neděli 24. 6. 2012 uspořádal kronikář Bedřich Švejda z Řimovic
v zasedací místnosti Úřadu městyse Zdislavice výstavu s názvem „Škola ve Zdislavicích“. Pro všechny
návštěvníky to byla jistě zajímavá výstava, o čemž svědčí i vysoká účast - téměř 200 návštěvníků shlédlo
tuto expozici. Mimo vystavených unikátních a historických dokumentů, společných fotografií žáků
a učitelů si mohli přítomní prohlédnout kreslené kroniky domů Zdislavic, Rataj a Boliny s uvedením
historie vlastníků jednotlivých domů. Autor výstavy byl po celou dobu trvání výstavy návštěvníkům
k dispozici a byl připraven odpovídat na vše, co je zajímalo.
Chodba úřadu městyse od vchodu až k zasedací místnosti byla vyzdobena školními pracemi
současných žáků zdislavické školy s ukázkami jejich tvořivosti.
Děkujeme kronikáři za příjemné vzpomínky.

Vážení spoluobčané,
další číslo našeho zpravodaje se Vám dostává do rukou a to znamená, že je za námi pololetí.
V tomto čase jsme zrealizovali výběrová řízení na dodavatele „Udržovacích prací a stavebních úprav
na objekt kostnice“. Na tuto akci předložila nejvýhodnější nabídku dodavatelská firma Pazdera s. r.o.
Vlašim a dále na „ Změna domu č.ev. 5 na st. č. 6/1 a st.č. 6/2“, jedná se o výstavbu Spolkového
domu. Zde nejvýhodnější nabídku předložila firma Remex spol. s. r. o., Praha a byla taktéž výběrovou
komisí doporučena k podpisu smlouvy o dílo. V současné době jsou smlouvy o dílo s výše uvedenými
firmami podepsány a čekáme na podpis smlouvy se Středočeským krajem o poskytnutí dotace. Je
opravdu velkým úspěchem, že se mi na uvedené akce podařilo získat dotace ze Středočeského kraje
a to z Fondu rozvoje měst a obcí a z Fondu kultury a obnovy památek. Je to velký úspěch už proto, že
na zmíněné akce je naše spoluúčast pouze 5%. Další náročný úkol bylo výběrové řízení na
dodavatele zateplení objektu úřadu a výměnu topení. Výběrová komise vybrala nejvýhodnější firmu
a doporučila zastupitelstvu její schválení a mě pověřila podpisem smlouvy o dílo. Měli jsme úspěch
s naší žádostí na nákup drobné techniky do lesů, o kterou jsme žádali na Státním zemědělském
intervenčním fondu - není to mnoho peněz, ale jsme za ně rádi. Ve hře ještě zůstává podaná žádost
na výstavbu hřiště za tělocvičnou a žádost na rekonstrukci a rozšíření budovy školky. Na tuto akci
jsme byli vyzváni o doplnění žádosti. Mohl by to být dobrý signál, ale nebudeme předbíhat a počkáme
si, jak to dopadne. V současně době pracujeme na pasportizaci místních komunikací a dopravního
značení. Bylo dokončeno rozšíření parkoviště a oprava komunikace k bytovce č.p. 141, taktéž byly
opraveny překopy na silnici vedoucí na Rataje a Řimovice. Při realizaci těchto akcí jsme chtěli opravit
díry v komunikacích po haváriích vody, chodník vedoucí od Klenotů k Filipovům a silnici od K. Krásy
ke Gregorům, to však se nám nepodařilo. Oprava zbylé části chodníku bude ještě provedena a bude
taktéž provedena oprava komunikace vedoucí ke Gregorům a drobné opravy místních komunikací.
Na jednání Zastupitelstva městyse Zdislavice v měsíci květnu bylo mimo výše uvedeného
projednáno následují:
- příspěvek na činnost TJ Sokol Zdislavice ve výši 25 tisíc Kč - schváleno
- příspěvek Sboru dobrovolných hasičů 25 tisíc Kč – schváleno
- příspěvek Svazu zdravotně postižených „Podblanicka“ ve výši 1 tisíc Kč –schváleno
- příspěvek Záchranné stanici pro živočichy ve Vlašimi ve výši 3 tisíce Kč - schváleno
- proplacení faktury ČSCH ve výši 5 tisíc za terénní úpravy po hloubkové kanalizaci
- bylo projednáno a odsouhlaseno zpracování projektové dokumentace na revitalizaci území nad
a pod rybníkem „Sejrek“
- byla projednána možnost zveřejnění záměru prodeje 1/5 pozemku p.č. 464/1 v k.ú. Bolina odsouhlaseno, záměr byl vyvěšen
- byla projednána možnost zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 2869/1 v k.ú. Zdislavice.
Toto zastupitelstvo jednomyslně zamítlo a záměr nebyl vyvěšen.
Na jednání Zastupitelstva městyse Zdislavice bylo v měsíci červnu projednáno následující:
- byl projednán závěrečný účet a schválen bez výhrad
- byl projednán a schválen dodatek ke smlouvě s provozovatelem vodovodu a kanalizace firmou
Vodak Humpolec s.r.o.
- byla projednána a odsouhlasena možnost podání žaloby na obec Miřetice pro nezaplacení
neinvestičních nákladů na provoz školy za rok 2011
- byla projednávána otázka poskytnutí finančních prostředků na pokrytí neinvestičních nákladů
ZŠ a MŠ Zdislavice. Vzhledem ke sníženému počtu žáků v ZŠ jsme jako zřizovatel odsouhlasili
výjimku z počtu žáků a tudíž jsme povinni dofinancovat neinvestiční náklady na provoz naší
školy. V souvislosti s tím bylo projednáváno navýšení finančních prostředků na pokrytí
mzdových nákladů na platy pedagogických pracovníků. Přes velmi podrobný rozbor situace
Mgr. Králové ředitelky školy, nedošli zastupitelé ke shodě a proto jsem se rozhodl svolat
k tomuto bodu veřejné zasedání ještě 30. 6. 2012. Chtěl bych Vás ubezpečit, že zastupitelé
udělají všechno proto, aby nalezli shodu nejen se zákonem, ale mezi sebou. Naše škola
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a výchova dětí v ní má, musí mít, pro nás hodnotu morální, kulturní i historickou a my jsme tady
proto, abychom udělali maximum pro rozvoj a modernizaci školství v našem městysi.
dalším bodem jednání bylo projednání možnosti zveřejnění záměru navýšení koeficientu daně
z nemovitosti. K tomuto bodu byla vedena poměrně bouřlivá diskuse. Jedná se o to, že daň
z nemovitosti je významným finančním zdrojem, je to cesta, jak získat prostředky na
zvelebování našeho městyse a postupnou rekonstrukci stávající infrastruktury. Po provedené
diskusi se zastupitelé shodli, že záměr bude vyvěšen a vypracování obecně závazné vyhlášky
bude zadáno. V případě schválení navýšení koeficientu bude naší snahou to, aby se zvýšení
minimálně dotklo našich občanů a to poskytnutím individuálních příspěvků, které by občané
mohli využít například na zvelebování svých obydlí.

Vážení občané, v souvislosti s výše uvedenými záměry městyse Vás ubezpečuji, že snahou nás
všech je ekonomická síla a stabilita našeho městyse. V žádném případě nejde o snahu provádět
kroky, které by nadměrně ekonomicky zatížily nás všechny, ale potřeby neustále rostou a příjmy jsou
stejné, je naší povinností hledat cesty tak, abychom byli schopni i do budoucna udržet všechny
standardy pro naše občany.
Bc. Pavel Bouček, starosta

Kostnice ve Zdislavicích bude opravena a zpřístupněna

Vedení městyse Zdislavice se už několik let pokouší opravit
a upozornit na nevšední památku v obci - kostnici z roku 1810. Letos
svitla naděje a na výjimečnou rekonstrukci se podařilo sehnat peníze.
Záměr podpoří z Fondu kultury a obnovy památek Středočeský kraj.
Obnova kostnice u kostela sv. Petra a Pavla přijde na necelý
milion korun. Její havarijní stav dosud neumožňoval zpřístupnění
objektu turistům a dalším zájemcům. Během následujícího období ale
proběhnou stavební práce a také očištění a ošetření expozice
z lidských kosterních pozůstatků. Lebky a kosti jsou z období morové
rány kolem roku 1772. Na záchraně této významné funerální památky
se budou podílet restaurátoři a řemeslní umělci.
Zdislavická kostnice, která je opravdu unikátní - vždyť
takovýchto památek není v České republice mnoho, bude tedy v další
sezóně otevřena veřejnosti a jistě se stane významným turistickým
cílem městyse Zdislavice. Zapojí se také do projektu „Kraj
blanických rytířů“, jenž dlouhodobě pečuje o přírodní a kulturní
dědictví regionu.
Po plánované rekonstrukci se na vás těšíme ve Zdislavicích.
Třeba při prohlídce této pozoruhodné památky s pohnutou historií.
Eva Vrzalová - manažerka mikroregionu
Český smaragd
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Vítání občánků
V sobotu 12. května
2012 byl slavnostně přivítán
do našeho městyse jeden
narozený občánek v roce 2011
- Matyáš Nácovský. Celým
programem provázela Mgr.
Irena
Králová.
V úvodu
vystoupili
žáci
mateřské
a základní školy se svým
pásmem básniček a písní. Poté
místostarosta Antonín Žák
pronesl slavnostní proslov
k rodičům
a
následovalo
zapsání do pamětní knihy.
Nový občánek dostal dárečky
a maminka kytičku. Matyášovi
i jeho rodičům přejeme hodně
zdraví a radosti v životě.
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Vážení přátelé,
asi mnohé z Vás napadla myšlenka, proč právě řimovský kronikář bádal po historii zdejší
školy? Důvod je docela jednoduchý. Když jsem v roce 1999 s kronikařením začínal, neměl jsem
mnoho šancí na co navázat. V obci nebyla dochovaná kronika a proto má snaha dohledat něco
i z historie se neobejde bez bádaní v nejrůznějších pramenech. Jedním takovým zdrojem byl
i zdroj Obecné školy ve Zdislavicích, ve kterém byla spousta krásného materiálu, týkajícího se
školy, učitelů a i žáků samotných. A byla by velká škoda, aby tato krása, která dýchá nostalgií,
zůstala uzavřena ve spodní zásuvce psacího stolu. Proto myšlenka rozšířit tuto sbírku do podoby,
kterou jste měli možnost shlédnout na výstavě, byla velká. Chtěl bych poděkovat všem lidem, kteří
mi poskytli nejednu vzácnou radu, svůj školní příběh či fotografii, kterou jste mohli vidět na
výstavě, Městysi Zdislavice, učitelům a paní ředitelce ZŠ za příjemnou spolupráci.
Jsem proto velmi rád, že moje výstava zaujala širokou veřejnost a počet návštěvníků se den
ode dne zvyšoval. A Vaše milá slova a spokojenost, byla největším oceněním pro tuto práci.
Ještě jednou všem moc děkuji a přeji všem krásné léto.
Bedřich Švejda
kronikář obce Řimovice

Ohlédnutí za školním rokem
Pomalu končí další školní rok a my můžeme začít bilancovat.
Letošní školní rok byl plně v režii EU projektu „EU peníze školám“. Vyučující si
připravily a ve výuce ověřily učební materiály, na kterých je celý projekt postaven.
Napříč všemi ročníky se ověřilo několik stovek velmi kvalitních pracovních listů
a PowerPointových prezentací. Byly připraveny tak, aby se mohly používat i po
skončení projektu a nebyly jen odloženy do archívu. V rámci projektu bude v průběhu
prázdnin škola dovybavena moderní IT technikou tak, že v každé třídě budou mít
vyučující k dispozici datový projektor s plátnem a notebook s připojením k internetu.
Škola v měsíci květnu prošla úspěšně generální zkouškou celoplošného
testování. Ještě nemáme kompletní výsledky, ale i z těch dílčích je vidět, že si naši
páťáci a deváťáci vedli velmi úspěšně.
Jako každý rok provázelo výuku několik tradičních akcí, jako je vánoční zpívání,
projektové vyučování, turistický pochod a nácvik evakuace školy pro případ
jakéhokoliv ohrožení.
Děkuji zřizovateli za podporu, kterou nám poskytuje. Chtěla bych poděkovat
všem, kdo nám pomáhají, kdykoliv je o to požádáme. Děkuji zaměstnancům školy za
obrovský kus poctivé práce, kterou každý rok odvedou, a přeji všem krásné léto.
Mgr. Irena Králová, ředitelka školy
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Vybráno z obecní kroniky
rok 1957
Stavy zvířat v naší obci - dle soupisu, který byl pořízen k 31. lednu 1957, byly následující stavy v naší
obci: skot 417 kusů, z toho 221 krav, prasat 305 kůsu, z toho 29 prasnic. U skotu je nadplán 45 kusů, z toho
29 krav a u prasat je stav nižší o 99 kusů a prasnic o 3 kusy. Dodávkové úkoly jsou k danému termínu
plněny u vepřového masa na 120 %, u hovězího masa na 57 %, u mléka na 110 % a vajec na 139 %.
Maškarní veselice - pionýrská skupina uspořádala 5. března maškarní veselici pro školní mládež.
V průvodu, který procházel obcí, bylo 62 masek. Účastníci dostali v sokolovně zákusky a při hudbě si mohli
zatancovat. Všem se to líbilo.
Mezinárodní den žen - oslava Mezinárodního dne žen proběhla 17. března o 14. hod. v Sokolovně.
Kulturní náplní byla besídka, kterou uspořádala místní škola, kde proběhlo místní kolo „Soutěže tvořivosti
mládeže“, jehož se zúčastnilo 92 žáků.
Okrasné stromky - v měsíci dubnu členky Výboru žen ve Zdislavicích splnily svůj závazek, který si
daly pro tento rok a vysázely 40 okrasných stromků. Stromky byly vysázeny kolem hlavní silnice a na
Kopci. Vysazoval se hloh.
1. máj - naši občané a školní mládež se zúčastnili oslav 1. máje ve Vlašimi. V odpoledních hodinách
měli možnost shlédnout v zámeckém parku ve Vlašimi estrádu, ve které vystupovali přední pražští umělci.
Mezinárodní den dětí - k oslavě MDD sehrála škola pohádkovou hru „ Neohrožený Mikeš“. Pohádka
byla velmi pečlivě nastudována a je nutno za tuto práci pochválit místní učitele. Kvalita sehrání se odrazila
i v počtu sehraných představení. Ve Zdislavicích bylo sehráno 5 představení a i v Římovicích.
Volby - volby byly stanoveny na celém území Československé republiky na 19. května 1957. V naší
obci byla slavnostně vyzdobená volební místnost ve škole, kam přicházeli naši občané, aby manifestačně
volili navržené kandidáty. Navržení kandidáti zastupovali jednotlivé složky Národní fronty v obci. Volební
období bylo tříleté.
Kandidáti: Josef Kotrč, František Krása, Josef Pastorek, Karel Michl, Josef Kadlec, František
Votýpka, Bohuslav Váňa, Olga Čechová, Josef Kott 26, Vladimír Marek, Václav Krása a Ladislav Kadlec.
Všichni navržení byli zvolení.
Na ustavující schůzi MNV byli zvolení do funkcí: předseda: Josef Kotrč, tajemník: František Krása
Holičská provozovna - během měsíce května byla provedena oprava místnosti, v přízemí domu č. 10
u Josefa Babky, za účelem otevření holičské provozovny. Tento čin vřele uvítali především naši muži.
Turistický kroužek - letos byl ve škole založen turistický kroužek. Zájem o tento sport je veliký. První kroky
směřovaly k Velkému Blaníku. Ke splnění podmínek pro získání turistického odznaku bylo nutno ujít
50 km. Tyto podmínky splnilo 37 žáků a obdrželi odznak.
První umělá družice Země - naši občané se zájmem sledovali zprávy, které byly hlášeny sdělovacími
prostředky začátkem listopadu, že v Sovětském svazu byla vypuštěná první umělá družice Země. Na palubě
měla umístěny vědecké přístroje.
Kino - místní národní výbor převzal od 1. dubna 1957 správu kina.
Požární cvičení - 7. července v půl 7 ráno byl pomocí místního rozhlasu vyhlášen poplach, který měl za účel
zjistit připravenost našeho sboru v případě požáru. Všichni členové byli na svých místech včas. Stříkalo se
od potoka a ohroženými objekty byly domy č.14 a 15. Doba k zahájení stříkání trvala 10 minut.
Výstava fotografií - fotografický kroužek, který byl ustaven ve škole, uspořádal koncem listopadu
výstavu fotografických prací, která byla instalována na chodbách místní školy. Bylo vystaveno přes 250
fotografií a shlédlo ji přes 400 lidí.
Úmrtí presidenta ČSR Antonína Zápotockého - v ranních hodinách 14. listopadu zemřel druhý
dělnický president ČSR Antonín Zápotocký. Byl jeden z přestavitelů dělnického hnutí.
Kondolenční listiny - pro vyjádření soustrasti k úmrtí našeho druhého dělnického presidenta Antonína
Zápotockého byly na místním národním výboru vyloženy k podpisu kondolenční listiny.
Volba nového presidenta - 19. listopadu byl ve Vladislavském sále Pražského hradu zvolen nový
představitel ČSR, první tajemník Komunistické strany ČSR s. Antonín Novotný, jako president
Československé republiky.
Změny funkcí - od 1. srpna byl zbaven funkcí správce Osvětové besedy Zdislavice a matrikáře
Oldřich Jahodář. Do těchto funkcí byli zvoleni: Správce: Josef Beránek, Matrikář: Ladislav Kadlec
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Veřejná schůze - místní národní výbor uspořádal 14. listopadu v sále p. Tichého veřejnou schůzi, na
které promluvil JUDr. Ladna na téma „ Soudnictví dříve a dnes“. Po něm promluvil zástupce ONV
s. Bohatý, který se zabýval dopisem ÚV KSČ o snížení administrativních sil. V diskuzi bylo na toto téma
mnoho dotazů.
Kulturní vložku připravila zdejší škola.
Divadlo - 21. prosince sehráli žáci místní školy pohádku „ Čarovný klíček“. Divadelní představení
bylo sehráno v sokolovně a všem se velmi líbilo.
Požární jímka - pro zajištění dostatečného množství vody v případě požáru, přes léto teče malé
množství vody, byla na potoce u mostu zřízena požární jímka.
Výstavba - 1. Byla provedená úprava cest.
2. Pokračovaly práce na výstavbě koupaliště. K dokončení již zbývá úprava kolem koupaliště.
Pro dovoz kamene na úpravu cest a vydláždění koupaliště byly objednány traktory z STS Kostelík. Místní
národní výbor zajišťoval denně 12 lidí.
Místní požární jednotka - během roku byly provedeny 2 preventivní prohlídky po domech.
V květnu proveden úklid zbrojnice a čištění výzbroje a výstroje. 9. června se zúčastnili všichni činní
členové cvičení v Chlumě.
Jindřiška Rybová, kronikářka

Tip na výlet
Nevíte kam na výlet? V Česku je spousta zajímavých míst, která stojí za to navštívit. Nechte se
inspirovat naším výletem do Hrusic, rodiště Josefa
Lady, který se bude líbit jak dětem, tak dospělým.
Dne 21. dubna 2012 jsme se pohodlným
vláčkem dopravily do Benešova, kde jsme
přestoupily na luxusní „Elefanth“, kterým většina žen
jela poprvé. Mirošovice ukončily náš zajímavý
rozhovor s příjemným panem průvodčím a čekala
nás asi dvoukilometrová cesta do Hrusic. Ještě pár
metrů a byly jsme u hrusického kostela sv. Václava
a hospody „U Sejků“. Kávička v tomto hostinci nás
vzpružila a vydaly jsme se kolem kostela až
k budově muzea Josefa Lady a jeho dcery Aleny. Je
to letní vila rodiny Ladových, postavená Josefem
Ladou ve 30. letech 20. století. V památníku se
mohou návštěvníci seznámit s bohatým životem
Josefa Lady, ale především si prohlédnout obrázky
a knihy tohoto českého malíře a spisovatele.
Prohlídka byla velmi zajímavá, zavzpomínaly jsme si na obrázky, knihy a říkanky z našeho
dětství. Okolím Hrusic vede naučná stezka kocoura Mikeše.
Naše putování pokračovalo pěšky po turistických značkách - prošly jsme pod dálnicí D1, šly
podél potoka Mnichovka, okolo zříceniny Hláska až do železniční zastávky Čtyřkoly. Vlakem jsme
se vrátily zpět do Zdislavic kolem 19. hodiny.
Celodenní výlet se nám velice líbil. Počasí nám přálo a všem můžeme tuto trasu doporučit.
zdislavické ženy

Vážení zdislavští přátelé cyklistiky, rád bych Vás a Vaše známé
pozval
na jubilejní 30. ročník cyklo výletu na Lipnici.
Letos jedeme 28. - 29. července, na všechny sportovce se moc
těším a jsem rád, že se opět po roce sejdeme a užijeme mnoho
krásných zážitků.
Start je jako obvykle od hasičské zbrojnice v 9.oo hodin.
Ota Volek
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Běh pro radost
VII. ročník běhu pro radost se
mimořádně vydařil. Každý, kdo si přišel
zaběhat jistě ocenil nádherné počasí, které
po deštivém pátku přišlo jako na zavolanou.
Vše probíhalo podle již tradičního
scénáře. Nejprve se na start postavili
nejmenší
závodníci,
kteří
přemluvili
přísného pana rozhodčího, aby „ nestřílel“
ale jen zavolal TEĎ!. Samozřejmě že pan
rozhodčí vyhověl a opravdu nestřílel. U těch
starších ale už probíhalo vše, tak jak má.
Každý závodník běžel velmi odhodlaně
s přesvědčením, že právě on protne
pomyslnou cílovou pásku jako první.
Všichni běžci si zaslouží uznání
a
pochvalu,
protože
běhali
velmi
disciplinovaně a v duchu fair play.
V letošním roce dokonce padl i letitý traťový
rekord hlavního závodu mužů. Výkon pana
Františka Tichého – 34:59,7 pokořil Petr
Sochor časem 34:02,9. Gratulujeme!
Zúčastnilo se i rekordní množství závodníků
– závodilo 30 žen a 64 mužů.
Pořadatelé děkují všem sponzorům
a firmě TRYCON RESORT s.r.o. za
propůjčení areálu a zajištění veškerého
zázemí. Děkujeme i všem, kteří se přišli
podívat a závodníky povzbudit.
Mgr. Irena Králová

Cvičení pro naše nejmenší
Rády bychom poděkovaly zastupitelům městyse a Mgr. I. Králové za propůjčování tělocvičny na naše
pravidelné páteční cvičení s dětmi. Naše poděkování patří i paní učitelce Markétě Čermákové, která se
dětem věnovala po celé dva roky.
V rámci našeho cvičení jsme již podruhé uspořádaly našim dětem den plný zážitků, her a zábavy. Vše
začalo vyjížďkou na voze taženém
koňmi pana Romana Míky. Další část
dne se odehrávala na místním
fotbalovém hřišti, kde všechny děti
i jejich rodiče čekalo občerstvení
v podobě vynikajících špekáčků. Pro
děti
jsme
připravily
soutěže,
malování kamínků, skákání v pytli
i překážkovou dráhu. Na té se
vyřádili i naši tatínkové, kteří běhali
na čas. Bylo to opravdu krásné
odpoledne
naplněné
dětským
smíchem a radostí. Vidět děti šťastné
je snem každé maminky i tatínka.
Protože se nám tato akce líbila, plánujeme další, kterou bude jednodenní autobusový výlet do jihlavské
ZOO. Těšíme se na další nové zážitky z tělocvičny a doufáme, že se budeme scházet na různých akcích
i v příštím roce.
Autor článku: Maminky ze Zdislavic
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Nové knihy

6. května se konal tradiční Pochod vítězství. Pro účastníky
v cíli bylo připraveno občerstvení.

Region Posázaví o.p.s. vydal v roce 2011 v rámci
projektu „Společné osudy“ knihu „Cvičiště Benešov
VSTUP ZAKÁZÁN“ autora Ing. Petra Kose. Kniha
vznikla ve spolupráci s Vojenským historickým
muzeem Praha, Státním okresním archivem
v Benešově a Muzeem Podblanicka ve Vlašimi.
Autor v ní autenticky uvádí historii výcvikového
prostoru SS ve středních Čechách v letech druhé
světové války. Kniha je doplněna velkým
množstvím fotografií a map. V březnu 1942 začala
I. etapa vystěhování některých obcí v okolí
Neveklova a Netvořic. II. etapa pak následovala
v zimě 1943.
I ve Zdislavicích bydlela rodina Marvanova
z Břežan v čísle popisném 2.
Další zajímavá kniha z Regionu Posázaví je
„Příroda v obrazech“. Jsou v ní fotografie přírody
a živočichů z okolí řeky Sázavy.
Obě knihy si můžete zapůjčit v místní knihovně
ve Zdislavicích.
J. Rybová, knihovnice

Životní jubilea ...
duben, květen a červen :
Jaroslava Němcová, Zdislavice 67
Miloslava Bartůňková, Zdislavice 8
František Říha, Zdislavice 25
Marie Kolářová, Zdislavice 82

65
70
76
90

Josef Houdek, Zdislavice 171
MUDr. Václav Lonský, Zdislavice 138
Josef Beránek, Zdislavice 113
Dagmar Škorpová, Zdislavice 85
Marie Kropáčková, Zdislavice 98
Josef Šanda, Zdislavice 150
František Trávníček, Zdislavice 33
Vladimír Marek, Zdislavice 17

50
60
70
75
79
80
86
89

Hana Jankovská, Zdislavice 60
Miroslav Peška, Zdislavice 21
Marie Hejzlarová, Zdislavice 188
Eva Kuthanová, Zdislavice 42
Marie Novotná, Zdislavice 134
Josef Zvára, Zdislavice 42
Vlasta Kubíková, Zdislavice 142
Marie Marková, Zdislavice 17

50
50
55
55
65
80
84
87

Všem srdečně
blahopřejeme!

Uzavřený sňatek :

13. dubna 2012 oslavila v plné svěžesti paní Marie

Kolářová krásné 90. narozeniny. Za městys popřál
oslavenkyni pevné zdraví a hodně spokojenosti do
dalších let starosta Bc. Pavel Bouček.

4. 5. 2012 Jana Hrabánková, Zdislavice 175 a Daniel Mayer, Praha

Vítáme nového občánka : 3. 6. 2012 Václav Martínek, Zdislavice 177
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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