Od září loňského roku se začal používat nový vchod do budovy základní školy
z městečka. Z důvodu zajištění bezpečného a krytého přístupu ke vstupu do budovy,
odsouhlasil městys realizaci této přístavby pro pěší. Jedná se o novostavbu
o půdorysných rozměrech 4 x 7,66 m a výšce 3,7 m, krytého střechou, stěny nebudou
opláštěné. Zastřešení je řešeno ocelovou konstrukcí z válcovaných profilů. Střešní
krytina bude z profilovaných plechů na podkladu z ocelových latí.

Vážení spoluobčané,
v závěru minulého roku jsem Vás informoval o investičních záměrech, které naše zastupitelstvo
projednalo. V lednu a část února jsme se věnovali přípravě projektů, na které budeme žádat o dotace.
Podali jsme žádosti o dotace na akce dětská hřiště. Herní prvky budou, v případě získání dotace,
zakoupeny a instalovány a to jedna sada do areálu školky a druhá na hřiště u úřadu městyse. Pracovali
jsme na žádosti o dotaci na druhou etapu opravy výtlačného řadu obecního vodovodu, dále na přípravě
přístavby mateřské školky, čímž by se dosáhlo zvýšení kapacity a tím zvýšení možnosti, že děti, které
navštěvují naši mateřskou školku zůstanou dále ve Zdislavicích a budou následně navštěvovat i základní
školu. Při podávání žádosti nezapomínáme na potřeby jednotky SDH a naší TJ Sokol. Hasičům jsme
požádali o dotaci na vybavení jednotky a sokolům na zakoupení traktůrku na sekání trávy na hřišti.
V současné době máme podepsanou žádost se Správou železniční dopravní cesty Praha na nákup budovy
nádraží, č.p. 112 a nadále pracujeme na možnosti odkupu části pozemku okolo nádraží. V souvislosti
s tímto nákupem projednalo a odsouhlasilo zastupitelstvo vypracování studie proveditelnosti na přestavbu
nádraží s návrhem na její využití do budoucna. Jako jedna z možností se nabízí tento objekt využít jako
komunitní centrum pro seniory a volnočasové aktivity mládeže včetně možnosti turistické ubytovny.
Způsob dalšího využití bude možno zvolit až po získání návrhu na realizaci a možnosti čerpání dotace
z ISPROFIN. Další oblastí, která nás nenechává klidnými, je zajištění dostatku pitné vody pro naše
občany. Ne snad, že bychom měli vody nedostatek, ale minulé léto nám ukázalo, že v případě
dlouhotrvajících such nastaly těžkosti s dostatkem pitné vody a následně její kvalitou. Zastupitelstvo
proto projednalo a odsouhlasilo vyhledání nových zdrojů pitné vody a následnou projektovou přípravu.
V současné době jsou zdroje nalezeny a dále se pracuje na projektové dokumentaci. V následujících
týdnech nás čekají výběrová řízení na akci „Přístavba a rekonstrukce budovy mateřské školy“. Na tuto
akci jsme žádali o dotaci ze Středočeského fondu rozvoje obcí, dále bude podána ještě žádost na IROP
a po jejím podání bude zadáno výběrové řízení na dodavatele akce. Na druhou etapu opravy výtlačného
řadu vodovodu výběrové řízení máme a očekáváme výsledky dotací. V souvislostí s touto akcí budou
někteří z Vás osloveni s vydáním souhlasu ke vstupu na pozemek, kde tento výtlačný řad vede. Po
provedené rekonstrukci městys na své náklady provede skutečné zaměření díla, na jehož základě bude
úřadem vypracována smlouva o služebnosti (věcné břemeno). Tento postup je nový a my jej musíme
dodržet v souladu s požadavky stavebního úřadu a v souladu s novým Občanským zákoníkem.
Zastupitelstvo se na svých zasedáních zabývalo otázkou zkrášlení našeho městečka například umístěním
květináčů s dřevinami nebo trvalkami tak, aby městečko bylo po celý rok barevnější a hezčí. V tomto
případě bychom uvítali jakýkoliv námět na zkrášlení jak písemný, tak grafický. Po ukončení činnosti paní
kronikářky J. Rybové se nám na tuto funkci nepodařilo získat žádného zájemce. Rád bych touto cestou
požádal o návrhy možných kandidátů na tuto funkci. Případní zájemci se samostatně mohou přihlásit na
úřadě městyse nebo mě osobně kontaktovat.
Ještě bych Vás rád seznámil s postupem prací na akcích, které jsou v současné době ve stádiu
rozpracovanosti. Přístřešek před
naší základní školou je před
dokončením, zbývá instalovat
střechu a oplocení parčíku.
Akce „Přístavba a rekonstrukce
hasičské zbrojnice“ pokračuje
podle harmonogramu a konečné
řešení interiéru je konzultováno
s našimi hasiči tak, aby prostory
splňovaly především potřeby
jednotky SDH a zároveň byly
důstojným zázemím pro sbor
hasičů a případné aktivity
občanů a ostatních spolků
v našem městysi.
Na závěr mého příspěvku
bych všechny upozornil na to,
Přístavba garáže hasičské zbrojnice.
že v současné době jsou
přistavovány kontejnery na směsný komunální odpad. V nejbližší době budou přistaveny kontejnery na




bioodpad (viditelně označené!). Vzhledem k tomu, že musíme co nejvíce třídit odpad a někteří z občanů
svojí nezodpovědností uloží do tohoto kontejneru i třeba nepatrné množství směsného komunálního
odpadu, již tento ukládáme jako směsný odpad za poměrně vyšší částku na skládku do Trhového
Štěpánova. V souvislosti s čistotou veřejného prostranství chci apelovat na nás všechny, pokud někdo
někoho vidí, jak znečišťuje například prostory čekárny u ZŠ, nebojte se ho napomenout. Je mi jasné, že
původci jsou především děti, těžko někdo ze seniorů chodí do čekárny pít pivo nebo kouřit. Ještě jedna
připomínka - popelnice u hřbitova je pouze na kalíšky a ne na květiny či jiné odpadky a pokud je
popelnice plná, je mnohem lepší kalíšek odnést na skládku a ne jej pohazovat u popelnice.
Bc. Pavel Bouček, starosta

Poradenské dny České obchodní inspekce ve Vlašimi v roce 2016
Živnostenský odbor ve Vlašimi oznamuje, že Česká obchodní inspekce Praha bude poskytovat
i v roce 2016 zdarma své poradenské a informační služby pro občany vždy
každou první středu v měsíci od 12.30 hod. do 14.00 hod.
v budově Městského úřadu Vlašim, Dvůr 413 (budova u zámeckého parku), II. patro,
v kanceláři živnostenského odboru, číslo dveří 214.
V uplynulém roce většina dotazů občanů i podnikatelů byla převážně zaměřena na reklamační
řízení. Věříme, že tato služba bude i nadále využívána a bude pro naše občany přínosem.
Bc. Ivana Vlachová, vedoucí živnostenského odboru

EVVO a ekologická výchova
Naše škola se každoročně zapojuje do aktivit, podporujících ekologickou výchovu. Máme
zpracovaný tzv. EVVO program, ve kterém máme rozpracované veškeré aktivity týkající se této
problematiky.
Prvořadým úkolem je aktivní ochrana přírody, vytváření povědomí o všech možnostech, jak se
mohou žáci zapojit. Jednou z aktivit je třídění odpadu. Ve škole máme nádobu na PET lahve, box na
všechny typy baterií do přístrojů, mobilů a podobně, box na prázdné tonerové kazety. Další aktivitou je
i sběr druhotných surovin. Sbíráme papír, PET víčka, hliník. Sběr hliníku má svá specifika – o tom už ale
víc paní učitelka Věra Pecháčková, která má sběr hliníku na starost:
Ve
školním
roce
2015/2016 se ZŠ a MŠ
Zdislavice opět zapojila do
projektu "Těžíme hliník z našich
domácností". Odevzdává se
hliníkový odpad s některou
z těchto recyklačních značek:
41, ALU, AL. Konkrétně se
jedná o plechovky od nápojů,
víčka od jogurtů, termixů,
hliníkové nádobí, příbory, obaly
od čokolád a figurek, misky od
buchet, paštik, součástky od
strojů a přístrojů atd..
Naši žáci i děti MŠ se
účastní výukových programů
Eko centra Vlašim nebo Centra
ochrany přírody Votice. Vítáme
jakoukoliv možnost zapojit se
aktivně do nabízených akcí, které se této problematiky týkají.
Budeme velmi rádi, zapojí-li se s námi do sběru druhotných surovin a třídění odpadu každý, komu
stav naší přírody není lhostejný.
Mgr. Irena Králová, ředitelka ZŠ a MŠ Zdislavice




Vánoční turnaj v ping-pongu
Jak bylo avizováno v posledním čísle Zdislavického zpravodaje byl zorganizován starou gardou
tradiční vánoční ping-pongový turnaj v místní tělocvičně. Jako každoročně za přispění Městyse
Zdislavice, který nám zapůjčil tělocvičnu bez nároku na nájemné - děkujeme. Věcné ceny věnovali
organizátoři turnaje.
V sobotu 26. prosince 2015 byly v 10,00
hodin rozlosovány jednotlivé skupiny,
tentokráte za účasti i něžného pohlaví.
Zúčastnily se celkem čtyři ženy. Jsme moc rádi
za jejich účast. Ve čtyřech skupinách se střetlo
celkem 29 žen, mužů a dětí. Z každé skupiny
postupovali čtyři do finálového pavouka, který
určil toto pořadí:
5. - 8. místo: Jakub Strnad, Lukáš Balek, Josef
Hejný a Jiří Janeba.
místo čtvrté: Michal Navrátil, místo třetí:
Radek Navrátil, místo druhé: Jaroslav Kohout.
Vítězem celého turnaje se stal Radek
Hrazdíra. Organizátory byli odměněni
i účastníci mladší 15ti let. Děkujeme všem za
účast a těšíme se na další, již 15tý ročník tohoto vánočního turnaje. Fotografie z turnaje je možné si
prohlédnout na webových stránkách Městyse Zdislavice – fotogalerie.
Antonín Žák

Druhé místo starší přípravky Zdislavic
První dubnovou sobotu se uskutečnil úvodní ročník fotbalového turnaje přípravek ve Zdislavicích.
Hrálo se na hřišti v Bolinsku, systémem 5+1 a 2x10 minut. Kromě domácích, rozdělených na tým „A“ a „B“
přijeli fotbalisté z Křivsoudova, Trhového Štěpánova a Divišova. Aby si zahrálo co nejvíce hráčů, bylo
sestaveno družstvo „MIX“ a týmy rozlosovány do dvou skupin. Pro účastníky turnaje i doprovod organizátoři
z řad rodičů zdislavických fotbalistů připravili v zázemí areálu hřiště po celý den občerstvení.
Za slunečného, ráno i chladného, počasí hráči předváděli obětavé výkony. Některé zápasy byly natolik
vyrovnané, že o vítězi musely rozhodnout až penalty. Po odehrání základních skupin vzešli soupeři pro Playoff zápasy o konečné umístění. Tým Zdislavic „A“ svoji skupinu vyhrál a k velké radosti nejen hráčů si zajistil
účast ve finále proti Trhovému Štěpánovu.
V zápase o 3. místo hrál nejprve Divišov s Křivsoudovem a ještě pár minut před koncem vedl 2:1.
Křivsoudovu se ale podařilo
vyrovnat, aby po střelbě ze
značky
pokutových
kopů
nakonec vítězství strhl na svoji
stranu a celkově obsadil třetí
příčku. Boj o premiérový triumf
kluků ze Zdislavic s Trhovým
Štěpánovem skončil po regulérní
hrací době nerozhodně 1:1.
Zdislavicím se podařilo vyrovnat
až z posledního útoku a
v penaltovém rozstřelu naopak
měli více štěstí štěpánovští a
odvezli si pohár za první místo.
I přes oslabení mužstva
z důvodů zranění či nemoci
některých hráčů se domácí za
předvedený výkon nemají co
stydět a oslava pěkného druhého místa je zasloužená. Zapomenout nesmíme ani na celky, které v zápasech
nenasbíraly tolik bodů, aby postoupily do bojů o příčky nejvyšší. Jako poděkování za předvedené výkony si
všichni bez rozdílu ze Zdislavic odnesly odměny.
Josef Růžička




Vybráno z obecní kroniky
rok 1970
Počasí
Zima byla velmi tuhá. Sníh napadl již koncem listopadu a sešel teprve v polovině března. Největší nadílka
sněhu byla začátkem března, kdy byly zaváty silnice a jejich sjízdnost se těžko udržovala. Dne 6. března
vůbec nejezdily vlaky, a děti z okolních obcí se nezúčastnily školního vyučování.
MDŽ
Oslava k Mezinárodnímu dni žen ve Zdislavicích se konala dne 8. března v tělocvičně TJ Zdislavice. Byla
předvedena kulturní vložka, o kterou se postarali žáci naší školy. Následoval slavnostní projev. Dále byly
předány dárečky našim ženám od dětí. Následovalo malé občerstvení. Celý pořad připravili učitelé, a to
S. Příhoda, D. Gregorová a B. Bělohlávková. Účastnilo se 36 žen.
Vladimír Iljči Lenin
Dne 22. dubna se konala u příležitosti stého narození V. I. Lenina veřejná oslava v tělocvičně TJ
Zdislavice. Do slavnostně vyzdobené tělocvičny přišlo na tuto oslavu 56 našich občanů. Slavnostní projev
pronesl ředitel školy Josef Bělohlávek.
Májové dny
V předvečer 1. máje se pálily čarodějnice a byla postavena na městečku máj, kterou mládež hlídala až do
rána. Na oslavu 1. máje naše školní mládež, občané i krojovaní požárníci odjížděli do Vlašimi, kde se
zúčastnili průvodu. 7. 5. se konala u příležitosti 25. výročí vítězství nad fašismem oslava u pomníku
padlých, kde byl položen věnec. Oslavy se účastnila převážně školní mládež. Dne 7. 5. od 20,00 hodin
byla v tělocvičně TJ Sokol uspořádána gymnastická estráda. Na této estrádě cvičili žáci, žákyně
a dorostenci Sokola. Všem divákům se představení líbilo.
Československá televize
Naše obec byla opět středem pozornosti čsl. televize, když k oslavám 25. výročí osvobození ČSSR
Sovětskou armádou natáčela ukázky práce našich školních dětí v hudebním souboru, nácviku odbíjené,
atd.. Tyto záběry vysílala čsl. televize v pořadu Vlaštovka 6. května 1970.
Turnaj chlapců v odbíjené
Ve dnech 12. a 14. června 1970 byl v naší obci uspořádán turnaj chlapců v odbíjené, kterého se zúčastnili
vítězové krajů z celé ČSSR. Středočeský kraj reprezentovalo družstvo Zdislavic, které si vedlo velmi
dobře a v silné konkurenci se umístilo na 4. místě. Ubytování a stravování bylo ve škole. Organizační
práce řídil učitel Stanislav Příhoda.
Velká říjnová socialistická revoluce
U příležitosti oslav VŘSR byl v naší obci uspořádán lampiónový průvod, který za doprovodu dechové
hudby Osvětové besedy Zdislavice procházel ulicemi naší obce. U pomníku padlých byla provedena
kulturní vložka, kterou nacvičili učitelé naší školy se školní mládeží. Následoval slavnostní projev a na
závěr byla zahrána internacionála. Na oslavě bylo kolem 80 školní a předškolní mládeže, doprovázené
rodiči.
Svazarm
Pro velký zájem členů byl ustanoven střelecký klub. K tomuto účelu byly dovezeny zbraně z OV
Benešov. Tréninky se konají na střelnici ve Vlašimi. Na podzim se členové zúčastnili střelecké soutěže,
okresní střelecké ligy, kde obsadili hezké 5. místo.
Jednotné zemědělské družstvo
Dnes již nahrazuje mechanizace značnou část ruční práce, kterou museli členové JZD vynaložit
k obdělávání a sklizni pozemků. Vlastní traktory, kombajny, výkonné sekačky a jiné mechanizační stroje,
které tuto ruční práci zrychlí a usnadní.
Výstavba
I nadále přes protesty MNV a našich občanů pokračuje výstavba velkokapacitního vepřína v blízkosti
Zdislavic. Bylo opraveno veřejné osvětlení a konaly se přípravy pro budování vodní nádrže v Bolinsku.
Pohyb obyvatel
Do Zdislavic se přistěhovalo 15 občanů, odstěhovalo 11.
Sčítání lidu, domů a bytů - k 1. 12. 1970 je v naší obci 539 obyvatel, z toho 262 mužů a 277 žen.
Občanská vybavenost: domy – 147, byty – 168, vodovod – 148, elektřina - 160
Pracovníci v průmyslu a zemědělství: muži – 173, ženy – 179




školní vzdělání
základní
střední odborné bez maturity
úplné střední vzdělání
vysoké školy
bohoslovecká fakulta
osoby bez údaje o šk. vzdělání
děti školního věku

254
98
38
2
1
2
144

Vybavení domácností
kamna na pevná a tekutá paliva

142

ústřední topení
13
etážová topení
6
televizor
108
chladnička
97
vysavač
46
osobní auto
35
elektrická pračka
115
kuchyňská linka
18
kuchyňský robot
10
motocykl
47
Jindřiška Rybová, kronikářka

Z činnosti SDH
Dne 13. února 2016 jsme uspořádali ve spolupráci s městysem Zdislavice již tradiční III. ročník
„Posezení s důchodci“. Přítomné hosty jsme informovali o činnosti sboru a o výsledcích soutěžních
družstev v požárním sportu v uplynulém roce. Dále byli seznámeni s plány SDH pro letošní rok a poté
byla prezentována videa ze soutěží a zásahů.
Dovolte mi touto cestou poděkovat
městysi Zdislavice za finanční podporu na
náklady za občerstvení pro tuto akci.
V sobotu dne 12. března 2016
uspořádali
členové
SDH Zdislavice
„Zabijačkové hody“. Příprava začala již
v pátek ráno a trvala až do pozdních nočních
hodin. V sobotu od 9:00 hodin jsme
zahájili prodej tradičních zabijačkových
výrobků. Chvíli po poledni jsme měli vše
vyprodáno. Počasí nám přálo a tak se celá
akce velice vydařila.
V prvním čtvrtletí roku 2016 jsme
neměli žádné zásahy.
Za SDH Pavel Hůdek, foto: Tomáš Jankovský

MAŠKARNÍ KARNEVAL
Odpoledne plné her,
soutěží a tancování si užily
děti, které přišly na
Maškarní karneval v sobotu
5. března 2016 do KD VOD
Zdislavice, tradičně organizovaného místními ženami.
Podle každoroční hojné
účasti je zřejmé, že si tato
akce získala na oblibě
a hodně dětí se již před
termínem těší a připravuje,
společně s rodiči, tu nejlepší
masku. Letošního karnevalu
se zúčastnilo přes 90 dětí a
sešlo se tu spousty krásných
masek. Akce se vydařila a
děti i dospělí mají zase na
co vzpomínat.
-dv



KNIHOVNA V ČÍSLECH
Výsledky Tř íkrálové sbírky 2016 Vlašim a okolní obce
Vlašim
Bílkovice
Bolina
Ctiboř
Domašín
Dubě jovice
Chlum
Javorník
Kladruby
Kondrac, Dub, Krasovice
Libež
Malovidy
Miřetice
Nač eradec a okolí
Nemíž
Nespery
Pavlovice
Pravonín
Radošovice
Rataje
Římovice
Tehov
Tisek, Buková
Trhový Ště pánov
Velíš
Vracovice
Zdislavice
Znosim

149 352,00
4 890,00
6 664,00
5 041,00
20 595,00
10 340,00
9 115,00
12 469,00
14 737,00
19 900,00
4 931,00
4 496,00
5 566,00
19 233,00
2 770,00
8 841,00
5 075,00
11 359,00
17 489,00
4 975,00
7 654,00
4 465,00
5 150,00
19 237,00
13 607,00
14 420,00
16 640,00
2 492,00

V roce 2015
měla
naše
knihovna celkem
3 290 knih naučné
i krásné literatury
pro děti, mládež a dospělé. Knižní fond
doplňujeme
nákupem
nových
knih.
Z regionálního
oddělení
benešovské
knihovny máme zapůjčeny 2 soubory knih.
Registrovaných čtenářů bylo 39, z toho
9 dětí do 15 let. Celkem si vypůjčili 1 722
knih a časopisů. V knihovně je možné též
využívat internet, který je poskytován
zdarma.
Přijďte si i Vy nezávazně prohlédnout
naši knihovnu a nabídku knih a časopisů.
Nemáte někdy chuť něco hezkého nebo
zajímavého si přečíst? Stačí přijít a vybrat si
knihu podle své nálady. Věřím, že si každý
vybere.
Na Vaši návštěvu se těší knihovnice
Jindřiška Rybová.

421 503,00

Celkem

OTEVÍRACÍ DOBA:
PÁTEK 18,00 – 20,00 HODIN.

Dě kujeme všem dárců m i koledníků m

Jak nakládáme s odpady
Odpady provázejí lidstvo od pradávna a vznikají při
naší každodenní činnosti. Výkon veřejné správy v oblasti
komunálních odpadů je zákonem svěřena do samostatné
působnosti obcí.
V roce 2015 náš městys vyprodukoval mj. 160,71 t
směsného komunálního odpadu a 95,76 t objemného
odpadu. Náklady na likvidaci odpadů z velkoobjemových
kontejnerů činí cca 100 000,- Kč ročně.
Jednou z povinností obce jako původce odpadů je
odpady sbírat odděleně, mimo jiné zajišťovat i tříděný
sběr využitelných složek komunálních odpadů (např.
papír, PET, sklo, nápojové kartony). Městys Zdislavice
se zapojil do systému EKO-KOM na základě Smlouvy
o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, na
základě které pak městys získává nárok na odměnu za
zajištění zpětného odběru. Celkové náklady na likvidaci
separovaného sběru v roce 2015 činily 30 775,- Kč
a příspěvek od společnosti EKO-KOM jsme obdrželi ve
výši 28 949,50 Kč.
Ve spolupráci s Diakonií Broumov zajišťujeme sběr
použitého ošacení, bot a dalších věcí a pomohli jsme tak
nejen životnímu prostředí, ale hlavně lidem, kteří
materiální pomoc potřebují a jsou za ní vděční. Celkem za
loňský rok bylo vybráno 8,7 t těchto věcí.
D. Volfová


Městys Zdislavice , MO ČSSD Zdislavice

zvou sportovce všech věkových kategorií
v sobotu 4. června 2016
od 13.30 hodin
(Kancelář závodu bude otevřena jednu hodinu
před zahájením závodu.)
na

XI. ročník crossového závodu
„Běh pro radost“
v
areálu „PEKLO“ ve Zdislavicích.
Pro vítěze jsou připraveny poháry, medaile
a diplomy podepsané Ludmilou Formanovou .
Pro všechny účastníky malé pohoštění.
(Startovné se neplatí)



Rok 2015

Počáteční stav :

Statistika

Měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
CELKEM

Přistěhování
2

Narození Odstěhování
1
2
-2

1
2

Úmrtí
-1
-2
-1

1
1

-1
-3
-1

3
1
9

5

-1
-1

-1

-9

-5

Celkem
2
0
-1
2
-1
0
-2
-1
3
-2
0
0
0

539

Stav
541
541
540
542
541
541
539
538
541
539
539
539
539
Dana Volfová

Prokop klub Zdislavice tímto oznamuje všem přátelům pohybu,
že dne 7. 5. 2016, pořádá tradiční

POCHOD VÍTĚZSTVÍ na 10 a 20 km
Start všech účastníků je od 9:00 hod. u ÚM Zdislavice
Startovné: dospělí 30,- Kč, děti do 15-ti let zdarma
Trasa vede přes Chlum do Trhového Štěpánova, dále do Javorníka a přes Javornickou hůru k
Hanikovu rybníku.
Přesný plán trasy bude k dispozici na startu pochodu.

Luboš Vitera, Zdislavice 152
Ivana
Daňková, Zdislavice 172
leden, únor, březen a duben 2016 V
: cíli bude připraveno
občerstvení.
Karel Klenot, Zdislavice 115
Vlastimil Bouček, Zdislavice 111
50
Blažena Jirková, Zdislavice 130
Karel Krása, Zdislavice 167
60
Lumír Propper, Zdislavice 201
Marie Kořínková, Zdislavice 149
75
Jiřina Kupsová, Zdislavice 172
Věra Trávníčková, Zdislavice 33
80
Anna Skořepová, Zdislavice 133
Františka Houdková, Zdislavice 135
Karel Přenosil, Zdislavice 44
55
Růžena Krásová, Zdislavice 166
Marie Beránková, Zdislavice 113
65
Karel Hejný, Zdislavice 5
Blanka Míková, Zdislavice 123
75
František Říha, Zdislavice 25
Libuše Boučková, Zdislavice 65
78
Marie Kolářová, Zdislavice 82
Světluška Veselá, Zdislavice 3
82
Hedvika Wysocká, Zdislavice 51
86

Životní jubilea ...

Petr Váňa, Zdislavice 178
Marie Kubálková, Zdislavice 56
Vladimír Krása, Zdislavice 117
Lubomír Vitera, Zdislavice 152
Hana Richtrová, Zdislavice 118
Ladislav Hudec, Zdislavice 148

50
65
70
77
79
80

50
50
55
60
70
70
70
75
75
75
80
94

Všem srdečně blahopřejeme!

Rozloučili jsme se …
22. 10. 2015
15. 4. 2016

Josef Zeman, Zdislavice 151
Vlasta Kubíková, Zdislavice 142

(77)
(87)
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