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ZDARMA
Obecní úřad Zdiby

17. dubna 2016

Obecní úřad Zdiby organizuje svoz velkoobjemového odpadu.
Svoz tohoto odpadu se uskuteční dne 17. dubna (neděle) 2016 od 8 do 12 hodin.
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny podle níže uvedeného rozdělovníku.
Současně bude OTEVŘEN SBĚRNÝ DVŮR ul. U Školy, pro ukládání nebezpečného
odpadu – oleje, barvy, lednice, pračky, televizory, drobné elektro, PC, pneumatiky.
DŮLEŽITÉ PRO UKLÁDÁNÍ ODPADŮ DO VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ!!!

Co do velkoobjemového kontejneru patří?
Rozhodně ANO: starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré
sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Co do velkoobjemového kontejneru NEpatří?
Rozhodně NE: odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např.: autobaterie, zářivky, barvy,
rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky,
elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ PODLE LOKALIT V OBCI
LOKALITA OBCE

POZNÁMKA

křižovatka ul. Prostřední, Průběžná

Před kontejnery na tříděný odpad

ul. Za Sokolovnou

U vstupu na hřiště u Sokolovny

ZDIBY – PŘEMYŠLENÍ

Soběslavovo nám.

Točna před bývalou Teslou, kontejn. stání
na tříděný odpad

ZDIBY – HOLOSMETKY

křižovatka ul. K Holosmetkům, K Přívozu, K Vodojemu

ZDIBY – ZLATÝ KOPEC

křižovatka ul. Větrná, Zlatý kopec, Travnatá

ZDIBY - BRNKY

křižovatka ul. Přemyšlenská, Pod Hájem

Kontejnerové stání na tříděný odpad

ZDIBY - BRNKY

ul. Sedlecká cesta, U Kovárny

U točny, informační tabule
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MÍSTO

ZDIBY – ZDIBY
ZDIBY – VELTĚŽ

4.3.2016 13:25:49
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Malé máslovické muzeum másla v Máslovicích
srdečně zve na výstavu

KŘÍDLA MOTÝLÍ
5. března 2016 - 25. září 2016
Ukázky našich i cizokrajných motýlů
Motýli Morfo od Veroniky Richterové
Adresa muzea: Máslovice, Pražská 3, 250 69 Vodochody.
Kontakt: Ing.V. Sýkorová, e-mail: muzeum@maslovice.cz, tel: 724 191 246
www.maslovice.cz.
Muzeum je otevřeno v sobotu a neděli 10 – 12, 13 – 16 hodin.
V jiných dnech jen pro skupiny (min. 10 osob) po předběžné objednávce.
Vstupné: 30 Kč, snížené: 20 Kč (důchodci, studenti a děti), rodinné: 80 Kč.
Spojení z Prahy: autobusem (30 min.) č. 374 ze stanice metra C Kobylisy; vlakem z Masarykova nádraží do Libčic
n. Vlt., přívozem na druhou stranu Vltavy a do kopce 1,2 km; autem (cca 20 km) po dálnici D8 směr Teplice,
sjet na Klíčany a v Klíčanech vlevo 5 km do Máslovic; pěšky z Troje podél Vltavy (cca 18 km).

inzerce
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Kuchyně na míru
Do výroby nábytku ve Zdibech hledáme muže i ženy s manuální zručností.
Nabízené pozice na plný úvazek:

VÝROBNÍ DĚLNÍK, LAKÝRNÍK
čistá hodinová mzda 90 – 110,- Kč
dotované závodní stravování za 37,- Kč
 4 týdny dovolené
 penzijní připojištění
 jednosměnný provoz



Pokud byste nás rádi podpořili věnováním
nějakých pro Vás již nepotřebných věcí,
navštivte nás ve vestibulu sokolovny
v pátek 8. 4. v čase 16-19 hodin.
Prodej proběhne v sobotu 9. 4.
od 9 do 15 hodin v sále sokolovny.

Kontakt: ing. Vladimír Dlouhý, vdlouhy@diz.cz, tel.: 778 779 994
inzerce

at DIZ.indd 1

Nabízím zpracování
účetnictví, daní a mezd

8.3.2016 9:07:29

Eva Voštová
telefon: 606 949 253
e-mail: eva.vostova@seznam.cz
www.ev-ucetnictvidane.cz
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Ochotníci Zdiby – TJ Sokol Veltěž
pořádají na podporu své činnosti
ve dnech 8.-9. 4. 2016
v Sokolovně ve Veltěži BLEŠÍ TRH.

Podrobnosti naleznete včas na nástěnkách
v obci, Facebooku, v aktualitách na stránkách
obce a ve Vašich schránkách.

Těšíme se na hojnou účast!
Pro bližší informace volejte tel. 605 211 732
www.facebook.com/ochotnici.zdiby

www.obeczdiby.cz

kontakty
OBECNÍ ÚŘAD ZDIBY
Průběžná 11, 250 66 Zdiby
Podatelna:
podatelna@obeczdiby.cz

Úřední hodiny:
Po
Út
St
Čt
Pá

8:00-12:00 13:00-18:00
8:00-12:00
8:00-12:00 13:00-17:00
8:00-12:00
po tel. domluvě

Kontakty
Starosta
telefon: 284 890 215
e-mail: starosta@obeczdiby.cz
Místostarostové
telefon: 284 890 220
e-mail: zdiby@obeczdiby.cz
Sekretariát
telefon: 284 890 013
e-mail: dobrevova@obeczdiby.cz
Účetní
telefon: 284 890 217
e-mail: ucetni@obeczdiby.cz
Evidence obyvatel, ověřování podpisů, vidimace listin
a pokladna
telefon: 284 890 760
e-mail: uhlova@obeczdiby.cz

úřadovna Obecní
policie Zdiby
Na Lada 144, 250 66 Zdiby
telefon: 774 986 014
e-mail: info@policiezdiby.cz
Velitel Obecní policie Zdiby
Luděk Wachtl
e-mail: wachtl@policiezdiby.cz

Sbor
Dobrovolných
hasičů
telefon: 725 026 762
e-mail: info@hasicizdiby.cz

Zdibský zpravodaj
Vydavatel: Obec Zdiby
Průběžná 11, 250 66 Zdiby
Evidováno Ministerstvem
kultury ČR pod číslem
E 12691.
Redakční rada:
Jan Tvrdý, Zdeněk Jurkeník,
Jiří Žáček.
Editor:
MUDr. Milan Sedlák
Vychází nepravidelně.
Autorem neoznačených
příspěvků je redakční rada.
Zdibský zpravodaj je
doručován domácnostem
ve Zdibech zdarma.
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Škola
a školka
Provoz školy a školky
je finančně zajištěn.
Kontrola provozních nákladů není dosud ukončena. Počítáme s navýšením
kapacity ZŠ. Jsme spokojeni se současnou kvalitou
pedagogického sboru
a není naším zájmem snížení kvality výuky a chodu
školského zařízení.

Soutěž o logo HOBR EXPRESS
Dne 17. 2. 2016 byl vyhlášen ve Studiu na Přemýšlení vítěz soutěže
o nejhezčího HOBRA (návrh loga pro místní autobusovou dopravu). Soutěže se zúčastnilo 12 dětí z výtvarného kroužku. Na prvním místě se umístila
Alžbětka Puklická se soutěžním obrázkem č . 12, která získala půlroční
předplatné do výtvarného kroužku. Na druhém místě se umístily všechny
ostatní děti a vyhrály jako cenu temperové barvy. Za účast a nápadité, velmi
hezké obrázky, kde opravdu bylo těžké vybrat ten nejhezčí, všem dětem
děkuji.
Jiří Žáček

Vedení obce

Plán kulturních
a společenských akcí
na rok 2016
Obec Zdiby ve spolupráci
s TJ Sokol Veltěž, Kaštánek Zdiby, SDH Zdiby, Ochotníci Zdiby,
Milan Baier a Sport4active vás
zvou na:
26. 3.

Velikonoce na zámku

9. 4.

Blešák v Sokolovně

17.4.

Jarní brigáda na Sokolovně

30. 4.

Cesta za pokladem čarodějnic

30. 4.

Pálení čarodějnic

21. 5.

Voříškiáda

28. 5.

Májový volejbalový turnaj

29. 5.

Dětský den na Sokolovně

červen

Petanque turnaj

18. 6.

Utkání hvězd

25. 6.

Běžecký závod Zdiby Klecany

16. 7.

Veltěž Open

13. 8.

Zdibský kotlík

září

Výlet pro seniory

16.-17. 9. 750 let Zdib
17. 9.

Posvícení

28. 10.

Lampiónový průvod
s ohňostrojem

Jarní úklid
V neděli 17. dubna 2016 v době od 8 do 12 hodin proběhne v naší obci
jarní úklid.
Dobrovolníci, kteří se akce chtějí zúčastnit, si mohou na úřadě vyzvednout
pytle na odpadky. Zároveň budou přistaveny kontejnery, kde můžete zase
odložit to, co vám doma překáží. Plné pytle vámi nasbíraného odpadu
odložte vedle u kontejnerů na tříděný odpad, v pondělí budou odvezeny.

Je jí 25 let
Pracovníci údržby opravili a zprovoznili starou „multikáru“ a chtějí se pochlubit svou prací i občanům Zdib. Takže, prosím, až jí potkáte, není nová
ale opravená, zamávejte jí.

listopad Hasičská zábava
11. 11.

Do ložnice vstupujte jednotlivě

26. 11.

Advent na zámku

27. 11.

Rozsvěcení vánočního stromu
na sokolovně

prosinec Vánoční besídka pro seniory
prosinec Zpíváme koledy s Meluzínou
24. 12.

Příbramské jesličky a koledy
v kostele

26. 12.

Svatoštěpánská mše
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Chaberská a V Kopci jednosměrná

,

35 t

B 24b

Upozorňujeme řidiče, že po dokončení osazení obrubníků v ulici Chaberská bude v krátké době zjednosměrněna ulice Chaberská dolů
a V Kopci směrem nahoru. Současně bude upraveno i dopravní značení dle přiloženého plánku.

,

35 t

B2
,

35

B 24a

t
,

35

t

ZNAČKU „B 24a” OSADIT NA SLOUP V.O. POD STÁVAJÍCÍ ZNAČKU „P 2"
TAK, ABY SPODNÍ HRANA BYLA VE VÝŠCE 2,2 m NAD CHODNÍKEM.

35 t
,

IP 4b

STOP

IP 4b

B 24a

B 24b
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C 2c

IP 4b

30
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IP 4b
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Legenda:
B2

Stávající dopravní značení
C2

c

B2

STOP

Rušené stávající dopravní značení

4b

Stávající jednosměrná komunikace
t
,

35

Nová jednosměrná komunikace

30

B

20

a

IP

Nové dopravní značení

VYPRACOVAL:

Jan Blažka

OBJEDNATEL ( INVESTOR, STAVBU PROVÁDÍ ) :

ZHOTOVITEL DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ :

Obec Zdiby

ADOZ Praha - dopravní značení s.r.o.

Poradenství v oblasti dopravy
Projekty DIO
místostarosta Ing. Jiří Žáček - 284 890 220
OBEC:

STAVBA:
AKCE:

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE OSAZENO V SOULADU SE ZÁSADAMI
PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH.
TECHNICKÉ PODMÍNKY „TP 65"

Černé skládky
Z prostředků Obce jsme vyklidili skládku a okolí ve „Výběhu“ nad Základní
školou. Poprvé jsme plně využili kontejnery a multikáru pro odvoz bioodpadu, který likvidujeme v kompostárně Máslovice. Pracovníci údržby dále
vyklidili a prořezali oblast V Rokli a okolí.
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Zdiby

ČÁST:

Armádního sboru 15 , PRAHA 10

ADOZ

Veltěž

Tel / Fax: 272 700 103
Non Stop: 602 226 027
web: www.adoz-znaceni.cz
e-mail: adoz@adozpraha.cz
ETAPA:

Nové definitivní svislé dopravní značení v obci Zdiby

ZJEDNOSMĚRNĚNÍ ULIC V KOPCI A CHABERSKÁ

OBJEKT / ČÁST:

SITUACE SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

FORMÁT:

A3

DATUM:

2.4. 2015

STUPEŇ:

DIR

VÝKRES č.:

1

Průmyslová zóna
Majitelé pozemků v průmyslové zóně v blízkosti kruhového objezdu začínají zveřejňovat
vizualizace svých stavebních záměrů. Firma Gudman představuje skladový areál, firma
Venet dostavbu areálu včetně rozhledny a firma Lidl zažádala o územní rozhodnutí
pro svoji prodejnu. Všichni zúčastnění se chystají zapojit do života v obci, a to výsadbou
zeleně, revitalizací Přemyšleňského potoka a aktivitami podle požadavků obce Zdiby.
Budeme vás průběžně informovat.

www.obeczdiby.cz
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Ze života Obecní policie

Ztracené kabelky, doklady a peněženky

S problematikou ztrát a nálezů se strážníci Obecní policie Zdiby setkávají pravidelně. Nejvíce se jedná o ztracené kabelky, doklady, peněženky, klíče a průkazky,
karty na příměstský autobus s předplaceným kupónem.
Ve většině případů se jedná o stejnou modelovou situaci. Občan se dostaví na Úřadovnu
OP Zdiby a službu konajícímu strážníkovi předá věc nalezenou na zastávce příměstského
autobusu, na chodníku, ve škarpě nebo u Vltavy. Po zjištění totožnosti občana strážník
předmětnou věc prohlédne, pořídí fotodokumentaci, ověří, zda věc není v pátrání, přidělí
č. j., sepíše úřední záznam a o nálezu vyrozumí příslušný obecní úřad. Následně se
strážník za pomoci přístupu do informačních systémů, např. centrálního registru obyvatel, katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, ale i googlu,
facebooku, pokouší dohledat jakoukoliv informaci vedoucí k rychlému kontaktování
majitele ztracené věci. V 90 % případů všech nálezů se nám daří dohledat majitele
a ztracenou věc během několika hodin vrátit.
Podle stanoviska Ministerstvo vnitra – s odkazem na výše uvedené – platí, že s ohledem
na soukromoprávní povahu vztahů týkajících se ztrát a nálezů, obce nemají stanovenou
povinnost skutečnosti zjišťovat. Vzhledem k dalšímu nakládání s nalezenou věcí však Ministerstvo vnitra tyto informace zjišťovat doporučuje. Vzhledem k tomu, že tato povinnost
není stanovena zákonem, nemůže dojít k její „přenesení“ na obecní policii.
S odkazem na výše uvedené však lze doporučit, aby předmětné informace zjišťovala
i obecní policie jako orgán obce. Ač tedy obecní policie nemá stanovenou povinnost
zjišťovat nálezce, je v zájmu obce, aby všechny její orgány působily vedle sebe a pomáhaly plnit úkoly obce.Může městská policie převzít nález a za jakých podmínek? Ano,
může. Obecní policie je orgánem obce. Nový občanský zákoník (NOZ) stanoví, že pokud
nelze určit majitele nalezené věci, předá nálezce nalezenou věc obci. NOZ nijak blíže
nespecifikuje, kterému orgánu obce má nálezce věc předat, proto je možné a v mnoha
případech také praktické, aby byl nález předán obecní policii.
Musí přijmout obecní policie nález věci od občana (např. osobní doklady OP, CP, peněženky apod.)? NOZ nespecifikuje, kterému orgánu obce má nálezce věc předat, tedy je
možné, že nálezce odevzdá věc obecní policii. Je nepřípustné, aby poctivý nálezce sám
a na vlastní náklady zjišťoval, který orgán obce je pověřený v této věci, proto je nutné,
aby obecní policie nalezenou věc přijala.
Luděk Wachtl
velitel Obecní policie Zdiby
inzerce

Dne 12. 2. 2016 v 10.00 hod. se
na Úřadovnu Obecní policie Zdiby dostavil
komunální pracovník OÚ Zdiby, který
našel při úklidu chodníku dětskou peněženku s průkazy na příměstský autobus.
Strážník za pomoci informačního systému
centrální evidence obyvatel dohledal
bydliště dítěte a rodičů. Ve 13.00 hod.
byla peněženka vrácena.

a zákazníkem. Na místě bylo zjištěno,
že zákazník pod vlivem alkoholu z nedalekého kempu nemá na zaplacení.

Dne 10. 2. 2016 od 10.00 hod. zajišťoval
strážník Obecní policie Zdiby silniční
dohled a veřejný pořádek při konání Husineckého dětského masopustu. Průvod
směřoval od zdejší základní školy
až k Obecnímu úřadu Husinec.

Dne 25. 1. 2016 v 11.07 hod. přijala
Obecní policie Zdiby telefonické hlášení
o požáru kontejneru na tříděný odpad
v lokalitě Na Návsi, Zdiby-Brnky. Na místo
byla vyslána autohlídka strážníků
a bylo vyrozuměno operační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Na místě zasahovala jednotka
dobrovolných hasičů obce a jednotka
hasičů ze stanice Neratovice. Prosíme
nevhazujte žhavý popel do kontejnerů!!!

Dne 10. 2. 2016 v 11.03 hod. byla Obecní
policie Zdiby vyrozuměna Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje,
že v lokalitě Hvozdíková, Zdiby, Brnky
spadl strom na telefonní dráty. Na místě
zasahovala jednotka dobrovolných hasičů
obce Zdiby a jednotka hasičů ze stanice
Neratovice.
Dne 7. 2. 2016 v 9.30 hod. strážník Obecní policie Zdiby zjistil, že u jedné z lamp
veřejného osvětlení na Soběslavově náměstí ve Zdibech chybí dvířka a rozvaděč
je volně přístupný. Strážník zabezpečil
prostor dvířek bezpečností páskou obecní
policie vstup zakázán, vyrozuměl správce
veřejného osvětlení a místostarostu obce.
Dne 4. 2. 2016 v 10.00 hod. byl strážník
Obecní policie Zdiby kontaktován v obci
Husinec řidičem příměstského autobusu
a následně převzal nalezené doklady.
Strážník provedl šetření a doklady předal
občanovi ze Zdib.
Dne 30. 1. 2016 od 24.00 hod. se
uskutečnila společná bezpečnostní akce
policistů z Obvodního oddělení Policie
ČR - Odolena Voda, policistů z Cizinecké
policie, policistů z Dopravního inspektorátu Policie ČR, Praha venkov a strážníka
Obecní policie Zdiby. Akce byla zaměřena
na kontrolu ubytoven ve Zdibech, Klecanech a Husinci.
Dne 30. 1. 2016 v 15.10 hod. byl
vyrozuměn strážník Obecní policie Zdiby
operačním střediskem Policie ČR,
že u Motorestu Stará Pošta ve Zdibech
dochází ke konfliktu mezi řidičem TAXI

Dne 25. 1. 2016 ve 12.53 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna referentkou
přestupkové agendy OÚ Zdiby, že byla
nalezena peněženka dítěte. Za pomoci
informačního systému se strážníkovi
podařilo peněženku vrátit.

Dne 23. 1. 2016 od 9.30 hod. zajišťovali
strážníci Obecní policie Zdiby silniční
dohled a veřejný pořádek při konání
Zdibského masopustu. Obchůzku slavnostně zahájil starosta, a to symbolickým
předáním klíče (vařečky) od obce.
Dne 22. 1. 2016 v 8.19 hod. byla Obecní
policie Zdiby vyrozuměna referentkou
Obecního úřadu Zdiby, že řidič nákladního
vozidla nalezl na komunikaci Praha - Zdiby peněženku plnou osobních dokladů
a platebních karet. Službu konající strážník provedl pátrání v několika informačních systémech a za pomoci vyhledávače
Google vytipoval kontakt na možného
majitele. V odpoledních hodinách byla
peněženka předána občance z Neratovic.
Dne 20. 1. 2016 ve 14.11 hod. byla
Obecní policie Zdiby vyrozuměna místní
občankou ze Zdib, že při vystupování
z přeplněného autobusu ČSAD ve Zdibech
zapomněla ve vozidle kabelku s doklady
a finanční hotovostí. Po trase autobusu
byla okamžitě vyslána hlídka strážníků,
která autobus dojela až v Řeži. Strážníkům se podařilo kabelku ve spolupráci
s řidičem v pořádku zajistit. Kabelka byla
následně předána majitelce.
Luděk Wachtl
velitel Obecní policie Zdiby

inzerce

English Summer Camp 2016
25.‐29. 7. 2016 „Anglické svátky a tradice“
(věk 6‐8 let)
KT Atria, s.r.o., K Přemyšlení 1, Zdiby

cena 2 600 Kč

22.‐26. 8. 2016 „Letem světem“
(věk 9‐13 let)
Klíček, Dolní Kasárny, Klecany

cena 2 950 Kč

Bc. Hana Jizbová tel. 739 652 773, e‐mail: zdiby@mortimer‐anglictina.cz
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telegraficky
Nové knihy v naší knihovně
Měsíc knihy vítáme v naší knihovně novými tituly, které jistě potěší malé i
velké čtenáře.
Pospíšilová Jarmila
Pod hvězdou bláznů
Ahernová Cecelia
Jak najít lásku
Haran Elizabeth
Opálová poušť
Cole Martina
Dobrý život
Macháček Lubomír
Zelené vdovy
MacMillanová Gilly
Spálená obloha
Bérard Sophie
Z nebe do ráje
Tahirová Sabaa
Jiskra z popelu
Contreras Claire
Kaleidoskop srdcí
Pancolová Katherine
Muchachas 3
Bohatová Milena
Olga Havlová
Caioli Luca
Ronaldo
Darska Yvette
Messi
Coben Harlan
Cizinec
Hooverová Colleen
Odvrácená tvář lásky
Millerová Michelle
Úpis
Coleman Rowan
Matkou ze dne na den
Není co ztratit

Clarková Mary Higins
V podezření
Cimický Jan
Ve stínu draka
Mlynářová Marcela
Život jako hobby
Androniková Hana
Vzpomínky co uletí
Landsman Dominik
Z deníku moderního fotra
James E. L.
Grey – Padesát odstínů šedi pohledem...
Knihy pro děti
Bass Eduard
Klabzubova jedenáctka
Stevenson Robert Louis
Poklad na ostrově
Řezáč Václav
Poplach v Kovářské uličce
Twain Mark
Dobrodružství Toma Sawyera
Dobrodružství Huckleberryho Finna
Němeček Tomáš
Jan Hus
Poláček Karel
Bylo nás pět
London Jack
Bílý Tesák
Nelsonová Janby
Dám ti slunce

vzpomínka na vánoce v kostele
Oslavy vánočních svátků ve zdibském kostele se staly už tradicí. Začalo to docela nenápadně nejdříve výstavou Přtíbramského betlému
na Štědrý den odpoledne. Pak se přidala po dohodě s pani ředitelkou Koktanovou Základní škola se svými besídkami a nakonec
ve spolupráci s Obecním úřadem sbor Mratínské Meluzíny.
Nejdříve začínáme okolo 17. 12. přivítáním žáků Mateřské školy.
Přijdou v doprovodu svých paní učitelek a pod ochranou Obecní
policie. U jesliček zazpívají koledy, jesličky si pečlivě prohlédnou
a nakonec jsou odměněni nějakou sladkostí.
V odpoledních hodinách nás čeká vánoční besídka žáků zdejší
Základní školy. Současně je zahájena výstava prací žáků na téma Vánoce. Pod vedením pani učitelky Sládkové žáci zazpívali a předvedli
zajímavé pásmo zpěvů a básní. Jedná se o velmi náročnou přípravu
a práci celého učitelského sboru pod vedením pani ředitelky Koktanové. Myslím, že tuto práci ocení jak rodiče, tak přátelé školy. Svědčí
o tom i přeplněný kostel. Velkým obohacením bylo profesionální
vystoupení Gabriely Matouškové na klarinet.
Následuje pak na 3. neděli adventní večerní vystoupení souboru
Mratínské Meluzíny, pod patronací Obecního úřadu. Jedná se
o vzorně sehraný soubor, se kterým si všichni přítomní rádi zazpívají
vánoční koledy. Účastníky pak ještě čeká malé občerstvení v nedaleké restauraci.
Další vánoční akcí je Štědrý den, kdy nejdříve vystoupí se svými
koledami zdibští ochotníci. Je nutno ocenit toto vystoupení, a to
jak kytaristů, tak i hru na dudy, ty jsme u nás ještě neslyšeli. Rovněž
zpěváci předvedli svou kvalitu.
Po nich přichází zlatý hřeb. Vystoupí Helena Vovsová, Jiří Voves
a pani Gabriela. Koledy v jejich podání nezapřou jejich profesionalitu.
Dne 26. 12. se v kostele koná slavnostní bohoslužba (Sv. Štěpán),
kterou doprovází na varhany Markéta, na violu Helena Vovsová,
na Klarinet Jiří Voves a na trubky Řápkovi z Bořanovic. Jedná se
o nevídaný zážitek.
Na všechna tato vystoupení se všichni moc těšíme. Jsme rádi,
že vedení obce tyto aktivity podporuje a dovede je ocenit. Farnost
Odolena Voda děkuje všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh
vánočních oslav.
Evžen Seyfried

Březen, měsíc knihy
Pro většinu čtenářů je březen vítanou oslavou knihy. Avšak ne všichni známe detaily, kdy
tato tradice vznikla. Jaká je vlastně její historie?
Historie března jako měsíce knihy se začala psát v roce 1955, kdy byl tento ,,svátek“
založen po vzoru Sovětského svazu a Polska. Dříve sloužil k propagaci knih poplatných
režimu. Po roce 1989 přestal být oficiální akcí řízenou vládou a stal se vítaným a zažitým
svátkem knižního světa.
Další akcí na podporu čtení je Velký knižní čtvrtek, který se pořádá dvakrát do roka
a čtenářům nabízí vždy 14 nových vybraných hodnotných titulů.
Nezapomínáme ani na děti. Každý rok se v knihovnách pořádá Noc s Andersenem.
Dětem se v knihovně čte a nakonec malí čtenáři v záplavě knih i nocují a přespí.
I naše knihovna se s dětmi na tomto svátku setkává. Pro nedostatek místa v knihovně
děti přespávají se svými učitelkami ve škole. Letošní Noc s Andersenem se uskuteční
1. dubna a je věnována pohádce o Malé mořské víle.
Naše knihovna se může pochlubit značným počtem malých čtenářů „předškoláků“
s velkým zájmem o knihy. Často maminky musí regulovat počet vypůjčených knih,
aby je doma stihli přečíst.
Heslo na měsíc březen zní:
,,Číst je jako jíst. Knihy jsou potravou pro duši, kupují se v konzumu zvaném knihkupectví a půjčují se od přátel a v knihovnách“.
Knihovna je otevřena v úterý a ve čtvrtek od 16 do 19 hodin.
Hana Jandovská, knihovnice
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KARNEVAL VE ŠKOLCE
Ve třídě ŽELVIČEK se ve čtvrtek 18.2.2016 konal karneval. Soutěžilo se,
tancovalo, zpívalo a na konec každý dostal malý dárek a diplom.

březen 2016

SBĚR SUROVIN NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
V ZŠ Zdiby v polovině února proběhl sběr hliníku a víček z PET lahví. Děti celkem nasbíraly 207 kg surovin. Nezdá se vám to moc? Tak si představte váhu 1 víčka od jogurtu
a kolik jich musí být, abychom dosáhli váhy třeba jen 1 kg.
Nejlepší sběrači byli žáci 1. třídy, nejlepší jedinci Vendulka Povolná (1. tř.), Jana Bičáková
(4. tř.) a Ema Hašková (1. tř.).
Děkujeme všem dětem, které se do soutěže zapojily a také jejich rodičům za pomoc.
Mgr. Iva Jačková

NAROZENINOVÁ PÁRTY U ŽELVIČEK
V úterý 16. 2. 2016 jsme oslavili narozeniny jednoho z dětí netradičním
způsobem. Rodiče dítěte po dohodě s učitelkami pozvali veselého
kouzelníka KRAVATU, který nás všechny pobavil. Nechyběly sladkosti
a malý dárek v podobě vytvořeného zvířátka z nafukovacích balonků.
Děti byly nadšeny a oslava se opravdu vydařila.

na návštěvě u policie
Děti ze Základní školy ve Zdibech z kroužku „Mladý zdravotník“ navštívily
dne 8. 3. 2016 Úřadovnu Obecní policie Zdiby. Děti si vyzkoušely
evakuační masky a transport zraněného z nedostupného terénu, včetně
znehybnění krční páteře za pomoci páteřní desky a imobilizéru hlavy.
Luděk Wachtl
velitel Obecní policie Zdiby

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA V ZŠ
Od listopadu loňského roku byli zapojeni žáci 5. ročníku do Matematické olympiády.
Školním kolem prošlo osm úspěšných řešitelů, kteří postoupili do okresního kola. Tam se
utkalo kolem 140 matematiků z pátých tříd.
Naši páťáci byli velmi úspěšní. Tři se umístili na ohodnoceném 30.-40. místě,
tři na 23.-29. místě a Otakar Plechatý byl absolutně nejlepší, obsadil v tomto okresním
kole 2.-3. místo. Gratulujeme!
Mgr. Ludmila Koktanová
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Obecní úřad Zdiby

17. dubna 2016

Obecní úřad Zdiby organizuje svoz velkoobjemového odpadu.
Svoz tohoto odpadu se uskuteční dne 17. dubna (neděle) 2016 od 8 do 12 hodin.
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny podle níže uvedeného rozdělovníku.
Současně bude OTEVŘEN SBĚRNÝ DVŮR ul. U Školy, pro ukládání nebezpečného
odpadu – oleje, barvy, lednice, pračky, televizory, drobné elektro, PC, pneumatiky.
DŮLEŽITÉ PRO UKLÁDÁNÍ ODPADŮ DO VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ!!!

Co do velkoobjemového kontejneru patří?
Rozhodně ANO: starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré
sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Co do velkoobjemového kontejneru NEpatří?
Rozhodně NE: odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např.: autobaterie, zářivky, barvy,
rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky,
elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ PODLE LOKALIT V OBCI
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LOKALITA OBCE

MÍSTO

POZNÁMKA

ZDIBY – ZDIBY

křižovatka ul. Prostřední, Průběžná

Před kontejnery na tříděný odpad

ZDIBY – VELTĚŽ

ul. Za Sokolovnou

U vstupu na hřiště u Sokolovny

ZDIBY – PŘEMYŠLENÍ

Soběslavovo nám.

Točna před bývalou Teslou, kontejn. stání
na tříděný odpad

ZDIBY – HOLOSMETKY

křižovatka ul. K Holosmetkům, K Přívozu, K Vodojemu

ZDIBY – ZLATÝ KOPEC

křižovatka ul. Větrná, Zlatý kopec, Travnatá

ZDIBY - BRNKY

křižovatka ul. Přemyšlenská, Pod Hájem

Kontejnerové stání na tříděný odpad

ZDIBY - BRNKY

ul. Sedlecká cesta, U Kovárny

U točny, informační tabule

zdiby_uklidova_nedele.indd 8
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velký mejdan
27. února 2016 se konal Benefiční ples ve prospěch TJ Sokol Veltěž,
který uspořádali sousedé z ulice U Vrbiček. Benefice se vydařila, celkový
výnos plesu byl 34 500 Kč. Děkujeme za hojnou účast!
Mgr. Lucie Kazdová

Velikonoce ve Zdibech
Svatý týden neboli Pašijový týden je významné období křesťanského
liturgického roku, ve kterém křesťané téměř všech vyznání si připomínají
poslední týden Ježíšova pozemského života, jeho smrt na kříži
a vzkříšení. Svatý týden začíná Květnou nedělí a končí Velikonocemi
(nedělí Vzkříšení). Některé dny Svatého týdne jsou označeny zvláštním
přívlastkem: Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota.
Neděle

Květná

Pondělí Modré, někde Žluté
Úterý

Šedivé

Středa

Škaredá

Čtvrtek Zelený
Pátek	Velký
Sobota

Bílá

Neděle

Boží hod Velikonoční

Pondělí Červené (Velikonoční)
Zvyklosti spojené s jednotlivými dny
• Škaredá středa nebo také sazometná středa. Jméno získala
podle toho, že se tento den vymetaly komíny. Podle lidové pověry se
v tento den lidé neměli mračit, aby se nemračili všechny středy v dalším
roce. Škaredá středa přísluší do pašijového týdne, v tento den se Jidáš
mračil na Ježíše.
• Zelený čtvrtek. Český přívlastek zelený byl převzat z němčiny,
kde zkomolením původního názvu Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) vznikl
Gründonnerstag (zelený čtvrtek). Podle pověry se v tento den jedla
zelená strava (špenát, zelí atd.), aby byl člověk celý rok zdravý.
O Zeleném čtvrtku se při liturgii naposledy rozeznívají kostelní zvony
a utichají až do velikonoční vigilie („odlétají do Říma“), místo zvonů
a zvonků nastupují řehtačky, klapačky a hrkači.
• Velký pátek. Den Kristova ukřižování, je v lidových pověrách spojován
s magickými silami. V tento den se měly otevírat hory, které vydávaly své
poklady, a v tento den se nemělo nic půjčovat, protože půjčená věc by
mohla být očarovaná; nesmělo se hýbat se zemí (rýt, kopat, okopávat)
ani prát prádlo, protože by bylo namáčené do Kristovy krve.

výcvik psů
Základní kynologická organizace Klecany Vás srdečně zve na ukázku
výcviku psů, tentokrát se zaměřením na obranu. Budete se moci podívat
na to, co všechno Váš psí kamarád umí, navíc ho to baví, jak vybije svou
přebytečnou energii a zároveň je ovladatelný.
To vše ovšem za předpokladu, že se mu páníček nebo panička věnuje.
Akce se koná v sobotu 23. 4. 2016 od 10 hodin na cvičišti ZKO Klecany.
V červnu chystáme ukázku výcviku agility.
Přijďte se podívat, rádi Vás uvidíme, a pokud máte pejska nebo si ho
chcete pořídit, rádi Vám poradíme.
Jindra Joliová
ZKO Klecany

Velikonoce patří k nejstarším svátkům vůbec. Jejich podstatou z dob
předkřesťanských bylo vítání přicházejícího jara, nového vegetačního
období. Doprovází je spousta rozličných velikonočních tradic a zvyků.
V moderních dobách v našem kraji vrcholí Velikonoce tradičně
Velikonočním pondělím, kdy se chlapci dopoledne vydávají se svou
proutěnou velikonoční pomlázkou koledovat za děvčaty. Sváteční
odpoledne je zakončeno v kostele Povýšení sv. Kříže ve Zdibech
pondělní mší svatou. Jak probíhají sváteční velikonoční dny, se různí kraj
od kraje, tradiční základ Velikonoc však přetrvává.
Magdalena Česneková
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hubené, málo rostou, mnohdy mají nafouklé břicho a mnoho dalších projevů. Jediným možným
způsobem, jak nemoc udělat snesitelnou, je dodržování přísné bezlepkové diety. Léčit ji totiž
současná medicína zatím nedokáže. To znamená vyloučit ze své potravy zcela pšenici, žito,
ječmen a výrobky, které lepek obsahují. Nezbývá než pečlivě studovat složení veškerých
konzumovaných potravin. V té době jsem si uvědomila, že podobný problém musí mít mnoho
dalších rodin. Bezlepková cukrárna na trhnu naprosto chyběla. Od nápadu pak už nebylo
daleko k realizaci.

bezlepková cukrárna – ROZHOVOR

Kdo jsou vaši zákazníci?
Zákazníci k nám jezdí z celé Prahy. Jsou to především lidé, kteří v rodině mají celiaka
nebo alergika na lepek. Další skupinou, které vycházíme vstříc, jsou lidé, kteří nesmí laktózu
nebo mléko v jakékoliv podobě. Často jsou tyto nesnášenlivosti navíc kombinované, takže
mnoho našich zákazníků nesmí zároveň lepek a mléko. Úplnou specialitou jsou pak dorty
bez lepku, mléka i vajec – i takové umíme udělat a přesto chutnají dobře.
Baví Vás provozování cukrárny? Jaká je Vaše původní profese?

Jestli jedete autem nebo autobusem není možné si nevšimnout cukrárny ve Veltěži.
Někteří z nás znají její původní podobu i její původní funkci. Dlouhou dobu zela prázdnotou a zevnějšek neutěšitelným vzhledem. Chmurné časy této lokality jsou minulostí.
Vznikl zde projekt, který zaslouží uznání, že vzniklo místo, kam míří kroky mnohých
z vás a nejen těch, jejichž oblibou jsou dorty a sladkosti, nejen těch nejmenších,
ale i dospělých. Ne však jistě všichni víte o její specifičnosti, o tom jak pomáhá lidem
trpícím nemocí, o které ještě v polovině minulého století nebylo zdání a není zdání mnohým ještě dnes. Pro čtenáře Zdibského zpravodaje odpovídala duše tohoto zajímavého
projektu paní Lucie Kazdová.
Jak dlouho bydlíte v Přemyšlení a co vás sem přivedlo?
V Přemyšlení s manželem a dětmi bydlíme již osm let. Hledali jsme klidné místo blízko Prahy.
A musím říct, že se nám tu žije opravdu hezky. Měli jsme štěstí na výborné sousedy.
Co Vás přivedlo k myšlence otevřít ve Zdibech cukrárnu a proč zrovna bezlepkovou?
Nápad otevřít bezlepkovou cukrárnu se zrodil již před pěti lety, kdy byla jednomu z mých
synů diagnostikována celiakie. Je to autoimunitní onemocnění, které způsobuje nemožnost
bez komplikací strávit lepek v potravě. Pokud nemocný s celiakií lepek konzumuje, jeho tělo
reaguje vytvářením protilátek, které následně poškozují sliznici tenkého střeva. Výsledkem
poškození je pak omezené vstřebávaní ostatních živin. Proto jsou děti s celiakií obvykle

Před otevřením cukrárny jsem pracovala jako nákupčí velké nadnárodní firmy, takže je to
opravdu veliká změna. Ale musím říct, že cukrárna mě baví. Tedy nečekala jsem, že to bude
takhle náročné, ale zároveň jsem velmi mile překvapená, s jak pozitivním ohlasem se každodenně setkávám. Ty rozzářené dětské oči malých „bezlepkářů“, když jsou u nás poprvé
a konečně si mohou v cukrárně něco dát... To zkrátka stojí za všechnu naši snahu a každodenní práci.
Jaké suroviny k výrobě používáte, můžete čtenářům přiblížit váš sortiment, nebo co je vaší
specialitou?
Snažíme se o výrobu tradičních zákusků a dortů z české a světové kuchyně v bezlepkovém
pojetí. Největší úspěch mají větrníky, věnečky, americký cheesecake z termizovaného sýru,
koňakové špičky, vídeňský sacher, německý schwarzwald s višněmi nebo třeba francouzské
makronky. Velkou část naší výroby tvoří pak dorty na objednávku. Nejvíce jich vyrobíme s dětskou tematikou, ale často vyrábíme i dorty firemní nebo svatební. Ve výrobě používáme pouze
kvalitní suroviny, jako je živočišná šlehačka o obsahu tuku min. 31%, máslo, kvalitní čokoládu,
české ořechy a pravý marcipán. Nahrazujeme je pouze v těch případech, kdy je zákazník
nesmí. Pak přicházejí na řadu rostlinné šlehačky nebo rostlinné tuky. Troufám si tvrdit, že se
nám daří dělat zákusky a dorty v bezlepkovém pojetí, aniž by to na chuti bylo nějak poznat.
Co byste chtěla zdejším obyvatelům ještě vzkázat?
Doufám, že se nám podařilo vytvořit hezký prostor, kam se dá zajít s dětmi nebo se sejít nad
skleničkou vína. Pokud jste u nás ještě nebyli, zastavte se u nás i Vy, moc rádi Vás uvidíme.
Otevřeno máme každý den, včetně víkendů a svátků od 10 do 18 hodin. Moc se na Vás těšíme.
Více informací najdete na www.pecemebezlepku.cz.
Milan Sedlák

Máslovická šlápota

aneb Šlapeme do Máslovic
stloukat máslo
sobota 16. dubna 2016
29. ročník turistického pochodu

Trasy:
22 km: Praha – Máslovice, start pod libeňským zámečkem (8-9 h), 12 km: Líbeznice – Máslovice, start
u obecního úřadu (9-9.30 h), 10 km: Klecany – Máslovice, start na náměstí (9-9.30 h),
9 km: Kralupy n. Vlt. – Máslovice, start před vlakovým nádražím (9-9.30 h), 8 km: Odolena Voda –
Máslovice, start před ZK Aero (9-9.30 h), 6 km: Řež – Máslovice, start u lávky (9-9.30 h),
12 km: Máslovice – Odolena Voda – Máslovice, start na návsi (9-9.30 h), 3 a 5 km: okolí Máslovic, start
na návsi (9.30-12 h).
Popis tras na jednotlivých startech. Startovné a odměny v cíli.

Program na návsi:
11–15 hodin: stloukání másla, tvořivé dílny, soutěže, divadlo pro děti Vivat Kompostela (13 h),
hudební country skupina Máslovické drnkačky (11-13 h), stánky s občerstvením a řemeslnými výrobky,
hudební skupina BRASS BAND Rakovník (14-16 h).
V muzeu kromě stálé expozice o výrobě másla i nová výstava KŘÍDLA MOTÝLÍ.
Startovné/vstupné: 60 Kč; důchodci, děti a studenti: 40 Kč, bližší informace na tel.: 724 191 246, adresa pořadatele:
OÚ Máslovice, Pražská 18, 250 69, www.maslovice.cz, e-mail: ou@maslovice.cz. (Změna programu vyhrazena.)
10slapota2016-A5tisk.indd
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fotbal ve veltěži
Rád bych Vás seznámil s děním v oddílu kopané. Naše fotbalová mužstva hrají soutěže
pod Fotbalovou asociací ČR, a to Praha – východ.
Přípravka – mladší
Vedoucím mužstva je Zdeněk Zapletal, který by za „své“ děti nejraději i hrál. Ve své první
fotbalové sezóně kluci pomalu přicházeli na chuť tomuto sportu. Hrají svoji soutěž turnajově 4+1 a ve své skupině skončili na 4. místě, kdy z celkového počtu 26 utkání jich 9
vyhráli, 2 remizovali a 15 prohráli. V zimní přestávce musí kluci ještě trochu potrénovat a
na jaře zaútočit na lepší pozice.
Přípravka - starší
Vedoucí mužstva je Romana Nováková. Hrají svoji soutěž turnajově systémem 5+1. Toto
mužstvo je jednoznačně naším nejlepším týmem. Ve své skupině všech 20 utkání vyhrálo a s celkovým skórem 124:6 obsadilo 1. místo. Takže až v jarní části se ukáže,
jak na tom toto družstvo doopravdy je, až bude měřit síly s vítězi dalších skupin na Praze
– východ.
Mladší žáci
Vedoucí mužstva je Tereza Grňová a pomáhá jí Lukáš Fousek. Tato věková skupina již
hraje na polovinu fotbalového hřiště s brankami 2x5 m. Mužstvo je zatím v Okresním
přeboru mladších žáků na 11. místě se skórem 19:66 se 7 body. Na jaře je budou čekat
odvety a doufám, že se chlapci zvednou a budou bojovat o lepší umístění.
Starší žáci
Vedoucím mužstva je Zdeněk Jurkeník společně s Liborem Bartošem a Zdeňkem Vošalíkem. Chlapci si, dá se říci, již zvykli na velké hřiště a výsledky jsou tomu odpovídající.
Celý podzim bojovali o třetí místo v tabulce, ale nakonec jsou na 5. místě s celkovým
skórem 43:12 s 21 body a na třetí místo mají ztrátu 2 bodů. Pevně věřím, že na jaře se
na to 3. místo dostaneme.
Muži – IV. třída
Ve své druhé sezóně se mužstvo oproti té první celkem omladilo. Z Klecan přišli David
Straka, Michal Bočan a Tomáš Gregor, kteří by měli tento tým táhnout za úspěchem.
Ovšem podzimní výsledky zatím tomu nenasvědčují. Mužstvo je po podzimu na 8. místě
se skórem 28:20 a 19 body. Na 3. místo ztrácejí 8 bodů, což při zisku 3 bodů za vítězství
není úplně ztracené. Pevně věřím, že se nám podaří přes zimu něco potrénovat a jaro
bude lepší.
Přeji Vám krásné jarní dny a s tradičním „Sportu zdar a veltěžskému
zvlášť“
Zdeněk Jurkeník, TJ Sokol Veltěž

Biatlon! a tady?
Je sobotní zimní ráno, za okny tma a nevlídné počasí. My máme sraz
před devátou v Jizerských horách na běžkách. „My“ říkáme Klubu
biatlonu Klecany p. s., který má (zatím) dvacet členů z Husince, Řeže,
Klecan, Zdib, Čimic a Předboje. Na stadionu v Bedřichově se učíme
běžkařské technice a poté vyrážíme na společný výlet na běžkách.
Odpoledne už můžeme být zpátky doma, vysportovaní, děti i rodiče.
Je středeční odpoledne, v Dolních kasárnách v Klecanech připravujeme
terče na pravidelný trénink. Využíváme prostor naší desetimetrové
bezpečné střelnice, v případě nepřízně počasí v zázemí bývalých
kasáren. Pohybovou a atletickou průpravu směřujeme i v zimě, pokud to
jen trochu jde, ven.
Je víkend, fouká, prší a na Klínovci v Krušných horách je několik
centimetrů sněhu. Na vrcholu sjezdovek je trochu umělého sněhu. Přesto
jsme vzali 13 dětí a několik rodičů a odjeli na víkendové soustředění
na Mariánskou. Mnozí stáli poprvé na běžkách. Celkovou spokojenost
uzavřel přespolní běh mezi skalami po fáborkách a střelba. Večer jsme se
utahaní, ale šťastní sušili v chalupě.
V březnu vyrážíme opět na Mariánskou, tentokrát na týdenní soustředění.
Účastní se 18 dětí, chybí jen dvě děti. Běžky nás baví!
Co nás to napadlo iniciovat v nížině zimní sport? Jenže biatlon není
jen zimní, letní varianta se sestává z běhu a střelby. Na startovní listině
českého poháru v letním biatlonu 2016 snad nebudeme chybět.
Chceme vést děti k pohybu, zodpovědnosti, fair play. Biatlon zůstává
pro starší děti atraktivní i v konkurenci počítačových her.
Klub biatlonu Klecany p. s. je určen dětem od osmi let. Funguje
od září 2014, je registrovaný u Českého svazu biatlonu. Jeho cílem není
vrcholový sport, ale nadšení pod kvalitním vedením. Podpora svazu,
dotací a sponzorů umožnila vybudování střelnice, získání závodních
vzduchovek a prvých oddílových běžek. Finančně nás podpořily také
Klecany, Řež a Středočeský kraj. Děti trénují nadšení rodiče, protože
profesionálních trenérů je s přibývajícím zájmem o biatlon nedostatek.
Pokud si myslíte, že jsou běžky pro děti nuda, jste na omylu. Naše
děti hory baví, jsou podpořeny kamarádským, soutěživým kolektivem,
který v letošním školním roce tmelíme dvěma zimními a jedním letním
soustředěním.
Třeba se zrovna s vámi potkáme v bílé stopě!
Anna a Jakub Červenkovi, Šimon Matoušek
facebook: Biatlon Klecany

PODĚKOVÁNÍ
Jménem svým a jménem Tělocvičné jednoty Sokol Veltěž
bych rád poděkoval občanům ulice U Vrbiček a především
pak Mgr. Lucii Kazdové a Markétě Wiesnerové,
které uspořádaly 27. února 2016 Benefiční ples.
Výtěžek z tohoto plesu byl celkem 34 500 Kč, které obě
dámy předaly na schůzi výboru TJ Sokol Veltěž jako dar
na činnost naší jednoty.
Zdeněk Jurkeník, starosta TJ Sokol Veltěž
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Jiří Žáček (básník): „...“

(Tajenka: Všichni víme, jak vychovávat cizí děti.)

rozměry a ceník inzerce

Kontakt pro objednání inzerce:
Ing. Jiří Žáček, místostarosta, tel.: 284 890 220, e-mail: zacek@obeczdiby.cz

CELÁ STRANA
na spad

1/2 STRANY
na výšku, na spad

1/2 STRANY
na šířku

210 x 297 mm
+ 5 mm přesah

210 x 148 mm
+ 5 mm přesah

190 x 130 mm

3 000 Kč

1 500 Kč

1/2 STRANY
na šířku, na spad

1/4 STRANY
podval, na spad

1/4 STRANY
na šířku

210 x 148 mm
+ 5 mm přesah

210 x 74 mm
+ 5 mm přesah

92 x 130 mm

1 500 Kč

750 Kč

44 x 265 mm
750 Kč

1/8 STRANY
92,5 x 62 mm
375 Kč

750 Kč
1 500 Kč

1/4 STRANY
sloupec

