Křížek na rozcestí Rataje - Řimovice - „Boží muka“
Zajímavou historku z minulosti Zdislavic skrývá kříţek pod Krásovými (Rokličky). Koncem 17. století přišly na
Zdislavice velmi špatné časy. Byly to ještě následky bitvy u Jankova, kde císařští prohráli a vítězní Švédové se
krajem přehnali jako vlna zkázy. Zůstávali po nich prázdné spíţe a chlévy. Kdo nechtěl dát, tomu bylo hospodářství
a obydlí vypáleno. U nás bylo roku 1653 devět domů pustých a vypálených a k nim pole ladem (Dějiny města
Vlašimi a jeho statku - Fr. Aug. Slavík).
I v této době, kdy lidé neměli jiţ téměř nic, vrchnost vymáhala vysoké daně. Těm, kteří neměli na zaplacení,
drábové brali i peřiny, obilí na setí aj.. Lidé se začali shromaţďovat a bouřit proti vrchnosti. Srotili se pod obcí,
v místech kde stojí dnes kaplička na rozcestí do Řimovic a do Rataj. Jeden z rebelů byl i pan Adamovský z č.p. 27
(v té době pravděpodobně rychtář). Byl dráby zatčen a odveden do vězení, kde také zemřel. Na jeho památku byla na
tomto místě později postavena kaplička - Boţí muka. Podle vyprávění pana Neděle ze Zdislavic byla kaplička
postavena v místech, kde ho rodina naposledy v doprovodu drábů viděla. Po Adamovském zůstaly dvě dcery. Starší
z nich, teprve šestnáctiletá byla nedobrovolně provdána za Vojtu z Městečka. Z tohoto manţelství vzešly dvě dcery
a několik synů, ti ale odešli do Prahy. Jedna z dcer se provdala za pana Nováka z Kuňovic, zaloţili rodinu a zůstali
na č.p. 27 ve Zdislavicích. Druhá dcera Johana se provdala za Antonína Jankovského z č.p. 94.
(Boží muka jsou zapsána do seznamu kulturních památek, rejstř. č. 27616/2-242)

Váţení spoluobčané,
pro letošní rok máme připraveno několik projektů, jedná se zejména o dokončení zateplení budovy
mateřské školky, která je spojena se změnou zdroje vytápění, výměnou oken a nové střechy. Dále je nutné
dokončit zateplení budovy staré radnice. V této souvislosti připravujeme propojení budov základní školy
(tj. čp. 45 a 100). Podařilo se nám připravit projekty na spolkový dům hasičů a na rekonstrukci výtlačného
řadu vodovodu do vodojemu. Na tyto projekty byly podány ţádosti o dotaci a v nejbliţším čase budeme znát
výsledky. Máme taktéţ připraven projekt na zateplení a výměnu zdroje topení pro hlavní budovu školy. To
jsou největší projekty, které jsou nejvíce rozpracované. Pro občany se nám podařilo vyjednat stejné ceny za
svoz a likvidaci komunálního odpadu a v současné době jsou jako jiţ v minulosti přistavovány kontejnery na
směsný komunální odpad. U vodného a stočného došlo k mírné změně - zastupitelé na svém zasedání rozhodli
o navýšení ceny vodného a stočného cca o 2 Kč. Zastupitelé schválili cenu za uţívání víceúčelového hřiště
za tělocvičnou a rozhodli, ţe místní občané budou moci tento areál vyuţívat bezplatně a ostatní budou mít tyto
sluţby zpoplatněny. Správcem tohoto areálu v letošním roce bude pan místostarosta Antonín Ţák. V současné
době pracujeme na vyrovnání spoluvlastnických podílů na pozemcích s VOD Zdislavice. Jedná se o pozemky,
které jsou pod novým a starým fotbalovým hřištěm - v této souvislosti bylo vedení VOD poţádáno o odprodej
pozemku za stavebninami, který vede k hornímu fotbalovému hřišti. Vedení VOD souhlasilo a je zadáno
vypracování geometrického plánu, který bude podkladem pro vypracování kupní smlouvy. Na následujícím
veřejném zasedání zastupitelstva budu předkládat návrh na sníţení výše poplatku za uţívání společenské
místnosti ve Spolkovém domě a dále návrh na poskytnutí příspěvků na činnost místním spolkům, na které
nesmíme v ţádném případě zapomínat. Částka bude úměrná našim moţnostem, které jsou v prvním čtvrtletí
omezené, ale v případě, ţe jednání se sponzorem budou úspěšná, bude tato částka po prvním pololetí
navýšena.
Ještě se krátce vrátím k vyuţití spolkového domu. V případě, ţe bude zájem našich seniorů o vyuţití
těchto prostor, je moţno toto projednat na veřejném zasedání zastupitelstva. Samozřejmostí by bylo, ţe tato
skupina našich občanů by měla vyuţití bezplatně tak, jak je to u našich spolků.
Váţení spoluobčané, máme pro tento rok připraveno několik velmi významných projektů a věřím, ţe se
nám na tyto projekty podaří získat dotace a následně tyto akce dotáhnout do zdárného konce. Velké investiční
akce budou hrazeny z dotace, z rozpočtu městyse a z úvěru, který nám poskytla Česká spořitelna, a.s..
Na závěr Vám přeji hezké jaro plné sluníčka a pohody.
Bc. Pavel Bouček, starosta

Informace z úřadu městyse :
 Navýšení ceny za samovýrobu palivového dřeva pro fyzické osoby s platností od 1. 1. 2014 :
a) nehroubí (slabší dříví z prořezávek a probírek do průměrné hmotnatosti 0,49) 70,- Kč bez DPH/1prm
b) hroubí (dříví s průměrnou hmotnatostí nad 0,49) 140,- Kč bez DPH/1prm.
Kontakt pro zájemce o samovýrobu paliva - Mgr. Jiří Smítka (OLH), tel. č. 724 524 206.
 Cena vodného a stočného od 1. 1. 2014: vodné - 21,50 Kč/m3 vč. DPH a stočné - 28,- Kč/m3 vč. DPH.
 Na webových stránkách městyse i na úřední desce městyse je vyvěšen seznam nemovitostí v k.ú.
Zdislavice, u kterých jsou nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci. Pokud fyzická osoba zjistí, ţe je
vlastníkem nemovitosti uvedené na zveřejněném seznamu, můţe se obrátit na Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, odloučené pracoviště Benešov, kde obdrţí bliţší informace.
 Volby do Evropského parlamentu se uskuteční na území České republiky v pátek 23. května 2014
a v sobotu 24. května 2014.

OZNÁMENÍ ZMĚNY HODIN PRO VEŘEJNOST
NA POŠTĚ VE ZDISLAVICÍCH
PONDĚLÍ

platnost od 3. 3. 2014
8:00 - 11:00
14:00 - 16:00

ÚTERÝ

8:00 - 11:00

zavřeno

STŘEDA

8:00 - 10:00

14:00 - 17:00

ČTVRTEK

8:00 - 10:00

14:00 - 16:00

PÁTEK

8:00 - 11:00

zavřeno





Základní škola a mateřská škola
V tomto školním roce jsme opět po tříleté pauze organizovali lyţařský kurz, kterého se účastnili ţáci
6. – 8. ročníků. I přes letošní problémy se sněhem si ţáci kurz uţili a naučili se lyţovat.
A protoţe ve škole se stále něco děje, uskutečnily se další zajímavé projekty, které mají poučit a současně
i zpestřit výuku.
V tělocvičně ţáci zhlédli pořad „Přemyslovci na českém trůně“ od agentury PERNŠTEJNI. Je to
společnost, která je zárukou kvality a škola s ní spolupracuje dlouhodobě. Proběhl projekt „HOLOCAUST“ –
kaţdoroční akce, která pomáhá vychovávat především k toleranci k jiným etnikům.
První a druhá třída jezdí na plavání do Benešova, mateřinka do Pelhřimova. Pro příští školní rok je
zajištěno plavání společně v Benešově.
Škola podala ţádost o grant do Nadace Partnerství v jejich projektu „Na zelenou“. Moc si drţíme palce,
abychom byli vybráni a mohli se tak pokusit udělat něco pozitivního v okolí školy k dopravní bezpečnosti
našich ţáků a dětí. Celý program je připravený, a jakmile budeme znát výsledky dotace, zahájíme jej.
Do konce roku nás ještě čekají tradiční akce, jako je soutěţ v prospěchu, kterou vyhlašujeme společně se
zřizovatelem, Pasování na čtenáře a další. Minulý týden jsme zaregistrovali školu do soutěţe, kterou vyhlásilo
TESCO a kde školy hrají o 100 000 Kč. Zasíláním kódů škola o tuto částku bojuje. Pokud chce kdokoliv
pomoci, můţe malé kartičky přinést do školy nebo sám kódy zadat. Postup zadávání uvedu.
V mateřské škole se intenzivně pracuje na rekonstrukci a zateplení budovy. Děti jsou v současné době
přemístěny do budovy „radnice“. Není to tam samozřejmě ideální, ale za novou školku těch pár týdnů
prostorové skromnosti určitě stojí. Prosím také rodiče, aby se zapojili do hlasování o barevnou skladbu fasády.
Barvy, o které bude největší zájem, se objeví na nové školce. A nebojte se popustit uzdu své fantazii. Je to
naše školka, tak ať je vidět hezky z dálky!
Učíme vychovávat naše ţáky k ekologickému myšlení a zodpovědnosti za ţivotní prostředí. Proto jsme se
přihlásili do soutěţe „RECYKLOHRANÍ“. Ve škole jsou kontejnery na prázdné kazety od barev do tiskáren,
na baterie a staré mobilní telefony. Pokud chcete, je moţnost se těchto „odpadků“ zbavit odnesením do školy.
Škola za kaţdou odevzdanou věc sbírá body a za body si potom můţe vybrat odměnu.
Soutěţ TESCO pro školy
Postup: www.itesco.cz/disney nebo www.pohadkovetesco.cz
Horní lišta: ŠKOLMÁNIE
Zadávání: město –Zdislavice 100 - naskočí tabulka k přihlášení:
email: zsams@zdislavice.cz
Heslo: morava
Opět tabulka: Město: Zdislavice 100
Vybrat školu – odfajfkovat v
Zadat kód –dodrţovat i mezery. Při nesprávně zadaném kódu
nepustí dál. Při zadávání kaţdého kódu se musí postupovat od
zadání města a školy.
Přejeme všem krásné jaro.
Mgr. Irena Králová, ředitelka školy

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 2014/2015
Základní školy a mateřské školy Zdislavice

16. 4. 2014

8,00 - 16,00 hodin

Zápis povedou paní učitelky: Blažena Jirková, Dana Fliegerová
S sebou vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz. Vyplněnou a podepsanou
žádost (oběma rodiči) lze podávat osobně k rukám učitelek MŠ od 1. 4. 2014
(žádost lze stáhnout na www.zdislavice.cz, ZŠ a MŠ, sekce MŠ - dokumenty).
Kritéria pro přijímání
1. Přednostně budou přijímány děti, které dosáhly věku tří let nejpozději 31.8. 2014.
2. Přednostně budou přijímány děti s trvalým bydlištěm ve Zdislavicích.
3. Děti s trvalým pobytem v obcích Bolina, Chlum, Javorník, Malovidy, Miřetice,
Rataje, Řimovice.
4. Děti pokračující v povinné školní docházce na ZŠ Zdislavice.
5. V MŠ nebo ZŠ se již vzdělává sourozenec přijímaného dítěte.
6. Děti z jiných než výše uvedených obcí.
Foto: archív školy
7. Datum podání žádosti - doručení do MŠ (den, hodina).
Pro přijímací řízení je 8 volných míst.
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Zdislavice je způsob nastaven tak, že nejdříve jsou přijímány děti
splňující kritérium 1 a 2, pak, pokud budou volná místa, děti splňující další kritéria v uvedeném pořadí.



Vybráno z obecní kroniky
rok 1964
MDŢ - svátek ţen byl slaven v sále kina. Kulturní vloţku připravili ţáci naší školy. Celý program
uváděl a ţenám poblahopřál Ladislav Kadlec. Po slavnosti byl promítnut film. Zúčastnilo se 92 ţen
z obce a okolí.
Májové dny - týden před 1. májem byl zaměřen na úklid naší obce. Tuto práci prováděli občané
kolem domů a děti ZDŠ kolem školy, radnice, silnic a náměstí. 30. dubna večer bylo uspořádáno pro
nejmenší pálení čarodějnic. Dospělá mládeţ postavila na městečku máj, kterou hlídala aţ do rána. Druhý
den ráno naši občané odjíţděli slavit 1. máj do Vlašimi, kde se zúčastnili slavnostního prvomájového
průvodu a slavnostního veselí v zámeckém parku.
Kultura - v současné době celé kulturní dění probíhá v sokolovně TJ Sokol Zdislavice. Prostory se
zvětšily probouráním stěny, která oddělovala krám od skládku. Tím vzniklo vyvýšené pódium, které
velmi dobře slouţí jako jeviště. Zde 9. května 3. třída naší školy sehrála pohádku „Pohádky pana
Pohádky“. Děti se překonávaly a pohádka se líbila. 24. května 9. třída zde sehrála estrádní pásmo pod
názvem „Studio X“. Dále 29. května sehráli ţáci 6. a 7. třídy divadelní hru „Zlatá rybka“. Všechny akce
nastudovali a řídili třídní učitelé.
Neštěstí - dne 11. května 1964 tragicky zemřel v ţelezárnách na Kladně Václav Jankovský,
Zdislavice 94, kde vykonával pomocnou práci jako brigádník.
Výstava - 14. června byla uspořádána v sokolovně výstava výtvarných prací s. uč. Stanislava
Příhody a výstava fotografií ředitele školy Františka Kadery. Účast 182 lidí. Výstava byla zajímavá.
Volby - dne 14. června 1964 se konaly na celém území Československé socialistické republiky
volby do zastupitelských sborů všech stupňů. V naší obci do voličských seznamů bylo zapsáno 415
voličů. Voleb se zúčastnilo 398 osob. Platných hlasovacích lístků bylo odevzdáno 397. Veliká většina
našich občanů volila veřejně. Téměř 100 % obdrţeli kandidáti do MNV. Do MNV ve Zdislavicích bylo
navrţeno 22 členů. Volby se konaly v budově ZDŠ. Třída byla slavnostně vyzdobena. Kaţdý volič byl
uvítán ţáky místní školy a byl mu předán lístek s poděkováním za účast ve volbách.
Kandidáti MNV : Babková Aneţka, Dvořák Jaroslav, Kadlec Josef, Klenot Karel, Krampera
Jaroslav, Krása Václav, Kůţel Josef, Pastorek Antonín, Setnička Karel, Tomaides Josef, Veselý Antonín,
Dojava Ladislav, Jirková Marie, Kadlec Ladislav, Kott Antonín, Krása František, Kubík Ladislav, Marek
Vladimír, Pastorek Josef, Skořepová Pavlína, Váňa Bohumil, Votýpka Václav
Na ustavující schůzi byli zvoleni : předseda : Václav Krása, tajemník : Antonín Veselý
Jednotné zemědělské druţstvo - svoji celoroční práci hodnotilo na své výroční schůzi v sokolovně.
Přítomni byli zástupci okolních JZD, Zemědělské správy, STS a organizací. Kulturní vloţku připravili
ţáci naší školy. Po schůzi bylo občerstvení a taneční zábava. Celkovou práci druţstva moţno hodnotit
jako velmi dobrou. Byl zakoupen český kombajn na obilí, senomet, traktor a brány. Přes rozšíření
mechanizace musely některé práce probíhat klasickým ručním způsobem. Na rozvoz píce, krmných hmot
a na některé polní práce se pouţívají koně. Bylo započato s rekultivací a odvodňováním pozemků a luk za
účelem pouţití mechanizace.
Výstavba - výstavba nové školy je v nedohlednu. Dětí je víc neţ můţe pojmout škola. Proto se musí
učit na dvě směny.
Jindřiška Rybová, kronikářka

Místní knihovna informuje
V roce 2013 bylo zaregistrováno 45 čtenářů, z toho 12 čtenářů do 15 let, kteří uskutečnili 276 návštěv
knihovny. Celkem si vypůjčili 1973 knih. Nejpilnější čtenářky byly tři - 135, 133 a 108 vypůjčených knih
za rok.
V současné době je v knihovně 3 181 svazků naučné, krásné a dětské literatury. Informace o nových
knihách v knihovně jsou na webových stránkách Městyse Zdislavice a ve vývěsní skříňce před budovou
úřadu. Knihy jsou nakupovány po celý rok. Do knihovny dochází časopis Květy, který se také půjčuje.
Dále knihovna spolupracuje s Regionálním oddělením MK Benešov, kde 2x do roka nám zapůjčí 200
knih. Pokud je zájem o nějakou knihu, kterou nemáme v našem fondu, jsme schopní jí opatřit
prostřednictvím regionálního oddělení.
Zveme Vás, kdo máte zájem o četbu, a při dnešních cenách knih nejsou pro Vás některé dostupné,
k nám do knihovny. Otevřeno je kaţdý pátek od 18 do 20 hodin. Je moţná i domluva na jiném čase.
Na Vaší návštěvu a na nové čtenáře se těší Vaše knihovnice Jindra Rybová.




Z hasičského dění
Na začátku tohoto roku jsme uspořádali
posezení pro důchodce v nové zasedací
místnosti v hasičské zbrojnici. Přítomným byly
promítány videa zásahů, ale i z jiné činnosti,
kterou jsme v minulých letech prováděli.
1. března jsme uspořádali vepřové hody. Za
krásného počasí byla hojná účast a myslíme, ţe
se tato akce vydařila.

Na 31. května připravujeme Dětský den.
Výjezdy k poţárům:
15. 1. poţár uhlí ve sklepě - Chmelná
13. 3. poţár sazí v komíně - Pravonín
21. 3. poţár lesa ve Zdebuzevsi
Za SDH - Miroslav Míka, Foto: T. Jankovský

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
Děkujeme
členům
SDH
Zdislavice
za
uspořádání
„setkání důchodců“ v sobotu 18.
ledna 2014 v zasedací místnosti
sboru. Připravili pro nás
program, na kterém nás
seznámili s historií zdislavického
hasičského sboru, s přestavbou
hasičské zbrojnice, se zásahy
jednotky
a
s účastí
na
soutěžích. Velký dík patří též za
připravené občerstvení. Byly to
příjemně strávené 4 hodiny.
Sešlo se nás 35 důchodců ze
Zdislavic, kteří se těší na další akce hasičů.

Děkují důchodci

Foto: T. Jankovský

PODĚKOVÁNÍ
Dne 25. 12.2013 v našem farním kostele sv. Petra a Pavla proběhlo 2. pokračování dětského
vánočního představení – hry s názvem: „V Betlémě už zase není místo“. Velmi děkujeme našemu
panu faráři P. Mgr. Marcelu Timkovi nejen za poskytnutí prostor kostela, ale i za starostlivý
přístup, kdy tento kostel pomocí plynových zářičů zateploval. Naši příbuzní, kteří přijeli hru
shlédnout obdivovali nejen příjemnou atmosféru a vánoční výzdobu kostela, ale mnozí z nich se zde
také poklonili Ježíškovi v jesličkách, který byl obklopen živým lesem a zvířátky.
Těšíme se, že se příští rok opět sejdeme ve vaší milé divácké společnosti, která nás podpořila nejen
potleskem, ale i finančním obnosem, který děti rády věnovaly na údržbu tohoto příjemného kostela.
Budeme velmi rádi, když se nám podaří nastudovat s našimi, nyní již opravdu puberťáky, třetí
pokračování hry: „V Betlémě stále ještě není místo“ a vy nás opět přijdete potěšit svou přítomností.
za maminky Marie Pastorková




Drazí přátelé,
je mou milou povinností informovat Vás o výsledku Tříkrálové sbírky 2014 ve Vlašimi a okolních
obcích. Částka, kterou obětaví dobrovolníci vybrali, činí 379 893 Kč. Je to úctyhodné číslo, které
vyvyšuje náš region nejen v rámci okresu, ale i v rámci Středočeského kraje. Svědčí o laskavosti,
vnímavosti a citlivosti našich lidí k obtíţím druhých.
Finance ze sbírky podporují sociální projekty, a to jak v naší oblasti, tak v rámci republiky
a v zahraničí. Charita Česká republika je největší neziskovou organizací v republice. Je zřízená za účelem
pomáhat všem lidem v tísni s respektem k jejich hodnotám. Skrze své lokální organizace poskytuje
pomoc zdravotně postiţeným, osamělým seniorům, lidem bez přístřeší, migrantům a dalším, na které
dolehly útrapy ţivota a nejsou schopni je sami zvládnout.
Velice si cením obětavosti našich koledníků. Předávají nejen dobrou pohodu, ale také poselství
lásky k bliţnímu a Boţí poţehnání.
Děkuji také štědrým dárcům, ţe přes své případné finanční obtíţe myslí na druhé a skrze svou
peněţní pomoc posílají druhým naději na alespoň částečné řešení jejich trampot.
Dovolte, abych Vám v závěru vedle poděkování ještě dodatečně popřála do nového roku 2014
hodně zdraví, pohody, štěstí a dobrých sousedů a také to K+M+B: Kristus ať vašemu domu ţehná.
Za Farní charitu Vlašim Bc. Daniela Laloučková

Výsledky Tříkrálové sbírky 2014
ve Vlašimi a okolí dle obcí
Vlašim
Domašín
Pavlovice
Kladruby
Tehov
Znosim, Hrazená Lhota
Radošovice
Bílkovice
Slověnice
Nespery
Velíš a okolí
Kondrac a okolí
Vracovice
Tisek, Buková
Pravonín
Zdislavice
Malovidy
Miřetice
Rataje
Bolina
Římovice
Trhový Štěpánov
Javorník
Dálkovice
Dubějovice
Chlum
Nemíţ
Libeţ
Ctiboř
Načeradec a okolí
Daměnice
Celkem


136 121 Kč
19 654 Kč
3 908 Kč
12 105 Kč
3 012 Kč
3 160 Kč
14 179 Kč
4 003 Kč
2 140 Kč
8 291 Kč
12 940 Kč
17 354 Kč
13 202 Kč
5 440 Kč
10 840 Kč
15 176 Kč
4 501 Kč
5 810 Kč
5 122 Kč
6 591 Kč
6 667 Kč
14 705 Kč
11 611 Kč
3 835 Kč
8 350 Kč
7 910 Kč
2 414 Kč
2 440 Kč
4 257 Kč
12 004 Kč
2 151 Kč
379 893 Kč


Vánoční turnaj
Jedna z mnoha akcí, které pořádá zdislavická stará
garda, je i Vánoční turnaj v ping pongu. Loňského prosince to
byl jiţ dvanáctý ročník. Byli jsme rádi, ţe se turnaje
zúčastnilo celkem 33 hráčů. Z toho bylo pět hráčů do 15ti let
a 28 borců bylo starších.
Na čtyřech stolech byla sehrána spousta kvalitních
„mačů“, zvláště pak byla hezká podívaná na nejmladší
účastníky turnaje.
Pro sportovce byly připraveny hodnotné ceny, které
věnovali organizátoři turnaje.
Konečné pořadí bylo takovéto:
Do 15ti let:
1. Florián Václav
2. Strnad
3. Hejný Josef
4. Tůma
5. Bouček Marek

Kategorii dospělých:
1. Kapusta Stanislav
2. Staněk Petr
3. Kocián Ondřej
4. Míka Pavel
5. - 8. místo: Strnad, Balek,
Kohout, Navrátil.
Organizátoři turnaje děkují všem za účast a těší se na příští
ročník.
Antonín Ţák, Foto: A. Ţák

Maškarní karneval
V sobotu 8. března uspořádaly místní ţeny tradiční maškarní karneval pro děti s bohatým
programem a spoustou zábavy, promenádou v maskách, zábavných soutěţí o sladké odměny a bohatou
tombolou. Jako kaţdý rok se zde sešlo plno dětí v krásných maskách. Všichni se dobře bavili a určitě se
těší na příští karneval.
Dana Volfová, Foto: D. Volfová

PROVOZ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ
V roce 2013 byla ukončena výstavba víceúčelového hřiště ve Zdislavicích
(za tělocvičnou). V současné době je hřiště provozuschopné a bude sloužit všem, kteří
si chtějí zahrát volejbal, tenis, nohejbal apod..
Zastupitelstvo městyse Zdislavice stanovilo za používání takovéto finanční úhrady:
150,- Kč/hod.
občané Zdislavic : zdarma.
Zároveň byl ustanoven do konce roku 2014 správcem pan Antonín Žák.




CELOROČNÍ UBYTOVÁNÍ
Městys Zdislavice nabízí ubytování s celoročním provozem
v centru městyse, které
se nachází v 1. patře
nově zrekonstruovaného
Spolkového
domu.
K dispozici
jsou
dva
dvojlůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením (WC,
sprcha). Vybavení - lednička, varná konvice, TV.
Cena za ubytování: 1 noc/lůžko 250,- Kč vč. DPH
(v ceně je zahrnuta spotřeba vody a elektřiny).
Provozovatel: Městys Zdislavice, Zdislavice 6,
257 64 Zdislavice, tel. 317851321, www.zdislavice.cz

Rok 2013
Měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
CELKEM

Statistika
Přistěhování

Narození Odstěhování

1
1
1
1
1
1

-3
-1

1
5

-1
-1
-6

1
6
9

Počáteční stav : 537
Úmrtí
Celkem Stav
0
537
-1
0
537
0
537
1
538
-1
0
538
1
539
0
539
-2
537
0
537
1
538
5
543
0
543
-2
6
543
Dana Volfová

Ţivotní jubilea ...
leden, únor a březen 2014 :
Dana Krásová, Zdislavice 166
Miloslava Dojavová, Zdislavice 18
Antonín Jankovský, Zdislavice 84
Věra Trávníčková, Zdislavice 33

50
55
60
78

Ladislav Kupsa, Zdislavice 172
Lubomír Vitera, Zdislavice 152
Hana Richtrová, Zdislavice 118
Ladislav Hudec, Zdislavice 148
Pavlína Dojavová, Zdislavice 71

Vítáme nového občánka :
27. 1. 2014

Miloslav Trefil, Zdislavice 91
Marie Janovičová, Zdislavice 146
Libuše Boučková, Zdislavice 65
Světluška Veselá, Zdislavice 3
Hedvika Wysocká, Zdislavice 51
Marie Jirková, Zdislavice 130

55
60
76
80
84
87

60
75
77
78
81

Amálie Sedláčková, Zdislavice 175

Všem srdečně blahopřejeme!
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