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Středočeský Kramerius 2015 pro knihovnu ve zdibech
Obec Zdiby se 8. 10. 2015 dočkala významného ocenění. Knihovnice paní Hana Janovská
obdržela z rukou radního pro kulturu Středočeského kraje Zdeňka Štefka STŘEDOČESKÉHO KRAMERIA, ocenění pro nejlepšího
neprofesionálního knihovníka.
Středočeský kraj má pět knihovnických obvodů
– Benešov, Příbram, Kutná Hora, Kladno
a Mladá Boleslav. Hana Jandovská byla oceněna jako nejlepší v obvodu Mladá Boleslav.

Toto, mezi knihovníky významné ocenění,
schvaluje Rada Středočeského kraje na doporučení svých zástupců v jednotlivých oblastech, kteří hodnotí knihovny, služby a přístup
jednotlivých knihovníků.
V soutěži se hodnotí přístup do knihovny
pro seniory a handicapované, otevírací doba
a podpora obce, znalost a odbornost knihovníka, jeho zájem o sebevzdělávání, spolupráce
se školami, motivační programy pro čtenáře,

webové stránky, počet vypůjčených knih, velikost a přírůstek knižního fondu, vzhled knihovny, vývoj počtu čtenářů nebo počet akcí.
Území mladoboleslavského knihovnického
obvodu zasahuje několik okresů Středočeského kraje, a když vezmete v úvahu, že většina
obcí provozuje knihovny, pak doceníte význam
tohoto ocenění.
Gratulujeme a přejeme paní Jandovské spoustu dalších spokojených čtenářů.
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ČALOUNÍK

nabízíme

kontakt

Dlouholetá společnost v Klecanech u Prahy hledá čalouníka na plný pracovní úvazek.
Vhodné i pro čerstvě vyučené zájemce v oboru, či manuálně zručné jedince.
Práce se dřevem vítána.

• práci v prosperující společnosti

Jan Fiala, tel.: 602 274 030

• benefity

Do Klecánek 296, Klecany

inzerce

inzerce

ZAJÍMALA BY VÁS PRÁCE, KDE:
... si můžete vydělat až 20 500 Kč a k tomu získat jedinečné beneﬁ ty?
... dostanete výplatu s jistotou každý měsíc?
... Vás nadřízený respektuje a podporuje?
... Vám je šéf k dispozici, když potřebujete?
... se nemusíte bát říct svůj názor?
... se s Vámi počítá dlouhodobě?
... jsou kolegové fajn parta a pomáhají si?

SPOLEČNOST AHOLD CZECH REPUBLIC, A.S., HLEDÁ PRO
DISTRIBUČNÍ CENTRUM, ZAJIŠŤUJÍCÍ LOGISTIKU PRO PRODEJNY
ALBERT, DO SVÉHO TÝMU KOLEGY NA POZICI:

SKLADOVÝ DĚLNÍK
NABÍZÍME:

• Mzdu až 20 500 Kč
• Jistotu výplaty každý měsíc a možnost
navýšení každý rok
• Širokou nabídku beneﬁtů (jednu
z nejzajímavějších na trhu)
• Dotovanou stravu
• Dostatečnou dobu na Vaše zaškolení, později
další profesní vzdělávání
• Podporujícího nadřízeného, kterého opravdu
zajímá Váš názor
• Zázemí stabilní společnosti, která je jedním
z největších zaměstnavatelů v ČR
• Práci na dobu neurčitou
• Příspěvek na dopravu nebo dopravu zdarma
ﬁremním autobusem
• Příplatky za víkendové a noční směny
• Příjemné ﬁremní akce pro Vás i Vaše blízké

KONTAKT:
AHOLD Czech Republic, a.s.
Dagmar Zemanová, Klecany 500, 250 67 Klecany, Česká republika
Telefon: 602 517 496
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NÁPLŇ PRÁCE:

• Příprava zboží na palety (velkoobchodní
balení)
• Manipulace s nízkozdvižným elektrickým
vozíkem
• Práce se scannerem

POŽADUJEME:

• Zdravotní způsobilost
• Ochotu pracovat ve vícesměnném provozu
• Trestní bezúhonnost

inzerce

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK-CE
PŘIJMEME NA PLNÝ ÚVAZEK ADMINISTRATIVNÍHO
PRACOVNÍKA/PRACOVNICI.
POŽADAVKY: ZNALOST EXCELU, KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI
PRACOVIŠTĚ: ZDIBY
NÁSTUP: MOŽNÝ IHNED
NÁSTUPNÍ PLAT: 13.000,KONTAKT: DUMRAZDVA S.R.O. – TEL. 603 155 656

www.obeczdiby.cz

kontakty

říjen 2015

ze zastupitelstva

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

SLOVO STAROSTY
a v Šulkovně, ve které byla vybudována
lávka pro pěší a cyklisty přes Přemyšlenský potok. Do provozu se dostává nepravidelná autobusová doprava zejména
pro školáky, ale i pro ostatní zájemce
z oblastní Brnky, Holosmetky a Zlatý
Kopec. Z větších investic do místních
komunikací mohu zmínit opravu částí ulic
Pod Kopcem a U Vodojemu na Holosmetkách a také Chaberské a Na Brnky
v Přemyšlení.

Veřejná schůze zastupitelstva se konala
dne 3. 9. 2015 v Sokolovně ve Veltěži
a byla přijata následující usnesení:
• Valná hromada uložila jednateli
společnosti Obec Zdiby-reality s. r. o.
spolupracovat s kontrolním výborem,
zastupujícím společníka, tj. obec
Zdiby, uložila mu zajistit audit
hospodaření za rok 2015 a schválila
hospodářský výsledek za rok 2014.
• Zastupitelstvo schválilo Obecně
závaznou vyhlášku č.3/2015, která
definuje ochranu nočního klidu
a reguluje hlučnou činnost v obci
Zdiby.
• Zastupitelstvo doplnilo již stávající
nařízení obce o Zákazu pochůzkového
a podomního prodeje.
• Zastupitelstvo schválilo upravené znění rozpočtového opatření č. 3/2015.
• Zastupitelstvo schválilo navýšení
počtu pracovníků obecního úřadu
o 1 úředníka správní činnosti
a 1 pracovní úvazek pracovníka
údržby.
• Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace
na opravu povrchu části místních
komunikací (Na Lada, Za Sokolovnou
a Severní) a pověřilo starostu
podpisem smluv s poskytovatelem
dotace. Současně zastupitelstvo vzalo
na vědomí vyhodnocení nabídek
zhotovitelů.
• Zastupitelstvo schválilo smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene ve prospěch manželů
Košátkových, manželů Holečkových,
ve prospěch paní Ferenc Nadiya
a ve prospěch pánů Martina Bartáka
a jeho společníka Josefa Dlabače.

Vážení spoluobčané,
vánoční vydání Zdibského zpravodaje
chystáme v klidnějším a optimističtějším
duchu, proto Vás nyní v krátkosti seznámím s tím, co se za necelý rok
od našeho zvolení podařilo a jak hodláme
pokračovat. U nové MŠ bylo dokončeno
dětské hřiště včetně zatravnění, byla dostavena hasičárna a dokončeno zateplení
Obecního úřadu. Věnovali jsme se také
úpravám veřejného prostranství,
a to ve Zdibech nám. Mistra Jana Husa,
ve Veltěži před Obecním úřadem
a v Přemyšlení na Soběslavově náměstí.
K tomu byly doplněny lavičky po obci

V příštím roce budeme připravovat
projekty rozšíření ulice K Holosmetkům
a Na Brnky. Dále připravujeme projekt
obnovy koupaliště ve Veltěži a jednáme
o získání objektu staré márnice
na hřbitově, ze které chceme vybudovat
kolumbárium, a tím navýšit kapacitu
místního hřbitova. Také jsme připraveni
k opětovnému podání žádosti o dotaci
na rozšíření kanalizačních řadů
a navýšení kapacity čistírny. To je aktuální
výčet realizovaných a plánovaných aktivit
v oblasti obnovy a rozšiřování obecního
majetku.
Jan Tvrdý

Vítání občánků
Dne 19. září 2015 na obecním úřadě ve Zdibech proběhlo letos již třetí
slavnostní vítání občánků. Pan starosta přivítal 8 nových občánků
(2 dívky a 6 chlapců), žákyně místní základní školy přednesly básně
našim nejmenším, jejich rodičům a ostatním hostům. Domů si rodiče
pro svá miminka odnesli pamětní mince, pamětní listy a maminky byly
obdarovány kytičkou.
Velmi nás těší zájem rodičů o slavnostní vítání občánků.
Děkujeme všem za účast a přejeme mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti.
Jana Hyklová

• Zastupitelstvo schválilo podání žádosti
na příspěvek z fondu hejtmana
na akce spojené s oslavou výročí
740 let existence obce Veltěž.
Podrobnější informace a zápisy ze zasedání zastupitelstva můžete také nalézt
na www.obeczdiby.cz.
Milan Sedlák

Zdibský zpravodaj
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plyn a elektřina
Jak jsme Vás již informovali v jednom
z předchozích čísel ZZ ve spolupráci
s Obecním úřadem Vám nabízíme
možnost bezplatného posouzení Vašich
smluvních vztahů s dodavateli plynu
a elektrické energie, a to jak ve vztahu
k výhodnosti, tak i cenám, za které nakupujete. Informace k této službě budou
zveřejněny na informačních tabulích
Obecního úřadu, kde Vám společnost
A. D. L. – R s. r. o, poskytne bližší
informace a kontakty, kde si můžete tuto
službu, která je poskytována zdarma,
objednat.
Jan Tvrdý

Úklidový víkend
Ve dnech 26. a 27. září proběhl pravidelný úklidový vikend po celé obci.
Bylo rozmístěno a odvezeno 14 kontejnerů téměř plných odpadu.
Nejméně byly naplněny kontejnery na Zlatém Kopci v ulici Dlouhá
a Za Panskou zahradou, naopak nejplnější byly v Akátové a U Školy.
Děkujeme všem, kdo využil akce k úklidu okolí svého bydliště.
Jiří Žáček
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STUDIO A miniSTUDIO NA PŘEMÝŠLENÍ – rozhovor
Před více jak 2 lety vznikl v Přemyšlení
na Soběslavově náměstí projekt zajímavých
lidí, věnovaný převážně dětským volnočasovým
aktivitám. Mnozí z vás míjíte toto místo
bez povšimnutí, bez vědomí co tento prostor
bývalé hospody skrývá. Původní stavba byla
s velkým citem přestavěna na obytný dům,
kde však stále zůstávalo dostatek prostorů,
a tak majitelé jej využili k překvapivě prospěšné
aktivitě.
Sešel se kolektiv lidí a vytvořili prostor pro děti,
pro jejich tvořivý rozvoj. Pro mne překvapivá invence tvůrců projektu a nadšení zůčastněných
dětí, kreativita při jejich prvních výtvarných
krocích. To byl důvod oslovit jednu z protagonistů projektu paní Máju Novákovou a položit jí
několik otázek.
Co vás vedlo k založení centra pro volný čas?
Hlavním cílem STUDIA NA PŘEMÝŠLENÍ bylo vytvoření příjemného místa pro trávení volného času
dětí i jejich rodičů. A protože jsem ve Zdibech
Přemyšlení vyrostla a mám to tady moc ráda, ráda
bych, aby zde vzniklo místo, kde by se mohly
setkávat všechny generace a cítit se tady dobře.
Celá rodina zde má možnost vybrat si ze široké
škály kroužků - výtvarných, hudebních, pohybových i jazykových.

Co vaše Studio na přemýšlení nabízí?
Některá dopoledne u nás patří maminkám a jejich
nejmenším dětem, pro které jsou zde lekce cvičení
a mají k dispozici také hernu. Dále si k nám mohou
přijít zacvičit větší dětičky i bez maminek.
Ve Studiu pořádají odpolední i večerní kreativní
dílny – kurz keramiky, kresby a malby.
Z pohybových aktivit nabízíme jógu pro děti i dospělé a pilates. Nezapomínáme ale ani na jazyky,
ve Studiu naši příznivci naleznou lekce angličtiny,
francouzštiny a italštiny.
Co si můžeme představit po názvem
miniStudio na přemýšlení?
Cílem je zajistit péči o děti prostřednictvím nestátních subjektů při zachování rodinného prostředí
malého kolektivu s individuálním přístupem
k dětem.
Služba péče o děti patří ke specifickému odvětví.
K takové činnosti je zapotřebí hodně trpělivosti,
empatie, zkušeností, dobrých nápadů i pevných
nervů a to vše u nás naleznete pod vedením kvalifikované chůvy – pečovatelky.
Jde o pomoc jiným lidem - rodičům, a to s péčí
o jejich dítě, a je velmi důležité s nimi otevřeně spolupracovat. Snad každý rodič má svou
představu, jak by měla vypadat „ideální“ instituce,
kterou vybere pro svého potomka. A já věřím,

že takovým místem je právě miniSTUDIO
NA PŘEMÝŠLENÍ, jehož motto je „Péče o děti
s mateřskou láskou“.
Jak miniSTUDIO funguje?
Spojení miniSTUDIA s centrem volného času je
výhodnou spoluprací, kdy se děti již od narození
mohou seznamovat s našimi prostory, personálem
i dětským kolektivem za přítomnosti rodičů.
Maminky mohou své děti přivézt jen daná dopoledne v týdnu dle rozvrhu Studia. Moc rádi mezi
sebe přivítáme dvouleté (po domluvě i mladší)
a tříleté dětičky, které si budou zvykat na život
v dětském kolektivu. Hraní, výchovně vzdělávací
chvilky, tvoření a pobyt venku je náplní každého
dopoledne. Frekvence a délka návštěv je libovolná, vždy však s předchozí rezervací místa.
Na co se mohou vaši příznivci těšit?
Každoročně pořádáme tematická odpoledne plná
tvoření, her, divadélek, přednášek, představení
a soutěží, ale také jednorázové víkendové akce
pro rodiče s dětmi. Před Vánocemi se u nás konají
vánoční dílny, navštíví nás Mikuláš s Andělem.
Společně také vítáme jaro, tvoříme na Velikonoce
a nesmí chybět ani vernisáž Studia.
Děkuji Vám za rozhovor.
A pokud vy čtenáři budete mít zájem získat více
informací o dění ve studiu, můžete navštívit webové stránky www.studionapremysleni.cz.
Milan Sedlák

Zákaz nebo ochrana
Každý na to může mít jiný názor, ale je nezbytné přijmout fakt, že jsou v platnosti nové
místní předpisy. Tyto právní předpisy upravují činnosti na území Obce Zdiby.
1. Obecně závazná vyhláška, která zakazuje provádění a vykonávání hlučných
činností ve vybraných hodinách, a to především v neděli, která je dnem pracovního klidu. Je to především sekání trávy, řezání motorovou pilou, ohňostroje a jiné
hlučné činnosti, které obtěžují svým charakterem okolí.
2. Nařízení obce: zákaz podomního prodeje, který byl rozšířen o další činnosti.
K těmto opatřením jsme byli donuceni v souvislosti s problémy, které se na nás začaly
valit ze strany občanů. Podomní prodej, kdy tzv. „šmejdi“ obcházejí po domácnostech
a nabízejí „výhodné a jedinečné zboží“ a jejich přesvědčovací schopnosti jsou takové,
že nakonec přinutí, především starší občany, si od nich něco „ zaručeně výhodného“
koupit, jsme opět zaregistrovali v naší obci. Nařízení Obce bylo nutné doplnit o další
činnosti, za které se tito „ šmejdi“ schovávali, abychom dali naší policii do ruky nástroj,
kdy lze tyto přestupky pokutovat nebo řešit ve správním řízení. I k OZV omezující hlučné
činnosti jsme byli donuceni chováním některých bezohledných jedinců.
Bezohlednost je jedním z fenoménů doby, kdy lidé k sobě nemají vzájemný respekt
a ohledy. Nebyly výjimečné případy, kdy lidé sekali motorovou sekačkou nebo motorovou
pilou trávu ve večerních hodinách nebo v neděli a v případě, že se na ně sousedé
nebo lidé z okolí obrátili s prosbou, zda by tuto činnost nemohli přerušit nebo v tuto dobu
nekonat, tak je vulgárně napadali. Jsme toho názoru, že každý z nás má právo
na chvíli klidu a soukromí a neděle je vhodný den k tomu, aby si lidé po práci přes týden
našli klidnou chvilku k odpočinku. Tyto dokumenty jsou na webových stránkách obce
a v tištěné podobě je dostáváte také do schránek.
Jan Tvrdý
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Opravy a rekonstrukce
místních komunikací
Práce na opravách silnic Chaberská
a Na Brnky jsou v plném proudu,
i archeologický výzkum byl již
ukončen.
Chaberská a první část Na Brnky,
kde došlo pouze k výměně povrchů,
již byly téměř dokončeny a hlavní
pracovní úsilí se přesunulo na druhou část komunikace Na Brnky. Zde
se dokončují retenční nádrže, které
zachytí povrchovou vodu a byly provedeny přeložky O2 a ČEZ. Nyní bu-

dou pokračovat výkopové a silniční
práce a celá akce bude dokončena
k datu předání stavby 13. 11. 2015.
Po kolaudaci proběhne umístění
dopravních značek a zrcadel.
Toto vše můžeme realizovat jen díky
získání dotace z Regionálního operačního programu (ROP) ve výši cca
10 milionů Kč. Tato dotace je ve výši
85 % uznatelných nákladů a obec se
na této akci podílí cca 15 %.
Jiří Žáček

www.obeczdiby.cz

IPODEC 18. 9. 2015
Tento den se mi líbil! Mohli jsme sedět v popelářském voze, stoupnout si
na zadní stupátko, vysávat IPODEC-vysavačem, vysypat popelnici do vozu.
Bylo to super! Mohli jsme dokonce v tom popelářském voze i troubit. Vyhráli
jsme propisky, bonbóny a oříšky. Byl to super den!
Nela Jambriškinová, 5. ročník
Mně se nejvíc líbilo prolézat kabinou popelářského auta. Nejměkčí bylo sedadlo
řidiče. Ostatní sedadla byla tvrdá. Zaujalo mě, že jsme mohli zvedat popelnici.
Také mě bavilo stát na stupátku. Zopakovala jsem si to, co už jsem věděla.
Kačka Adámková, 3. ročník

říjen 2015

Zájezd do regensburgu
Obec Zdiby pořádá dne 5. prosince 2015 zájezd na advent
do Regensburgu v Německu.
Cena: 200 Kč (senioři)
400 Kč (ostatní)
Odjezd v 6:00 ze zastávek autobusů
Přihlášky: Hana Jandovská, telefon 607 910 258

Zjistil jsem, že popelářské auto má u volantu kamerku, která sleduje zadní
část auta, aby nedošlo k úrazu. Zaujalo mě vysávací zařízení, které se používá
k vysávání spadlých odpadků.
Rosťa Kozlík, 2. ročník

Myslivost – psík mývalovitý

výlet na Milešovku
Dne 15. září jsme vyjeli v 7.30 hod. autobusem na Milešovku. Cesta trvala
přibližně jednu hodinu. Po příjezdu k Milešovce jsme se po cestě vydali
až na její vrchol, který měří 836,5 m n. m. Po cestě jsme viděli spoustu mloků
skvrnitých. Rostou zde rostliny jako medvědice lékařská a jeřabina.
Při výhledu jsme mohli vidět hory vytvořené sopečnou činností, např. Říp,
Kozel, Bezděz a Milešovský Kloc. Zpátky ke škole jsme se vrátili po druhé
hodině odpoledne.
Honza Machek, 5. ročník ZŠ
Dnes jsme vyrazili se školou na výlet na Milešovku. V Milešově jsme vystoupili
z autobusu a stoupali jsme po kamenité cestě do kopce. U jednoho místa,
kde byly postaveny placaté kameny na sobě, jsme zahlédli mloka skvrnitého.
Hodně dětí se tam vrhlo s mobily a foťáky, aby si ho mohly vyfotit. Pak jsme
šli po cestě dál, až jsme byli na vrcholku. Byla tam i jiná škola, takže jsme
museli dávat pozor, abychom se do nich nezapletli. Na lavičkách jsme snědli
svačiny. Pak jsme si mohli jít do hospůdky něco koupit. Paní učitelka cestou
sbírala byliny a listy ze stromů. Vždycky nám ukázala jeden kus a my jsme
měli uhádnout, co to je. Když jsme skončili, vypravili jsme se na vyhlídku.
Tam jsme fotili a koukali se po okolí. Z Milešovky jsme se vraceli jinou cestou.
Když jsme vyšli z lesa, tak jsme jenom přešli silnici, nasedli do autobusu a jeli
do Zdib.
Anička Hochmanová, 5. ročník ZŠ

Psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides) má již, podle odborné literatury, třetí jméno.
Pokud žil jen jako cizokrajné zvíře v zoologických zahradách, nazýval se kuní pes. Pak
dostal název mývalovec kuní, což bylo velice zmatené, neboť není příbuzný ani s mývaly
ani s kunami. Přesto se tento název na dlouhou dobu vžil. Nakonec se prosadil název
psík mývalovitý, ve kterém je alespoň uvedena jeho příslušnost k šelmám psovitým. Podobný je však spíše jezevci, jak velikostí, tak stavbou těla. Černobílou maskou v obličeji,
která na lících přechází ve výrazné licousy, připomíná spíše medvídka mývala.
Psík pochází z Dálného východu. Původní vlastí je Japonsko, Korea, Čína a východní
Sibiř. V průběhu 20. století byl pro svou cennou kožešinu opakovaně záměrně vysazován
nejprve na Kavkaze a pak na území evropské části Ruska, odkud se nekontrolovaně šířil
do západní Evropy. V roce 1959 se objevil na Slovensku, v roce 1963 na Moravě, později
se zatoulal na Šumavu a jiná místa v Čechách. Přibližně ve stejné době byl již na celém
území Polska. V současnosti se vyskytuje téměř v celé Evropě.
Psík je všežravec. Živí se jak rostlinnou potravou, což jsou různé bobule či kořínky,
tak živočišnou potravou, která zahrnuje drobné savce a ptáky, žáby a vejce. Vyhledává
vlhká stanoviště v blízkosti vody ve smíšených či listnatých porostech.
Psík si vyhrabává brloh nebo osídluje opuštěné nory jiných zvířat. Na lov vychází v noci.
Páření (kaňkování) probíhá hlavně v březnu, po 9 týdnech březosti samice vrhá 5 až 12
mláďat, která kojí skoro 2 měsíce. Psíci si na podzim vytvářejí velké zásoby podkožního
tuku, podobně jako jezevci či medvědi, takže před zimou váží 8 až 10 kg. V létě pak asi
polovinu. Tělo má dlouhé 65 až 80 cm, oháňku asi 20 cm, v kohoutku měří 20 cm. Zimu
přečkávají v noře nepravým zimním spánkem, který často přerušují hlavně při oteplení.
U psovitých šelem je to výjimečný jev.
Psík mývalovitý má jen málo přirozených nepřátel, mezi něž patří vlk, rys, orel či výr.
Protože s oblibou loví mláďata savců i ptáků a tím ohrožuje stavy drobné zvěře, je považován za zvíře škodící myslivosti. Je též uváděn jako invazní (invazivní) živočišný druh,
ale o tom zase až někdy příště.
Ing. Jindřich Trpák
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telegraficky
Plavání MŠ
Děti z naší mateřské školy navštěvují pravidelně každý rok plavecký
bazén. Tento školní rok jezdíme
každý pátek do bazénu
na Šutce. Děti jsou rozděleny
do skupin, kde se o ně stará
šest plavčíků. Děti se nejen učí
plavat a otužovat se, ale učí se
i samostatnosti a orientaci v novém prostředí.

HOBR ExPRESS
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
BRNKY-ZLATÝ KOPEC-ZDIBY-HOLOSMETKY

jízdní řád od 12. 10. do 23. 12. 2015
přemyšlení-zdiby, na zn. Z
Z polní

Z zelená

Obecní hřbitov

na ladech
Z
Z liliová

Na obecním hřbitově byla již
z části provedena oprava hřbitovní
zdi, výměna zadní brány a oprava
pobořené zdi. Oprava ve staré
části hřbitova bude pokračovat.
Jednáme se zástupcem vlastníka
márnice, která je v současnosti
v majetku církve, o jejím bezúplatném převedení nebo prodeji
za symbolickou cenu na obec.
Máme v plánu tento objekt
zrekonstruovat a vybudovat zde
kolumbárium. Prostory k umístění
uren s popelem zesnulých pomohou řešit problematiku omezené
kapacity Obecního hřbitova.

Z u vodojemu

Z pod hájem

Z výhledová, na zn.
Z u kovárny

Z oblouková

Nové knihy
v naší knihovně
Nabídka knih v naší knihovně se
opět rozrostla o nové svazky.
Přijďte si půjčit zajímavé čtení
pro děti i dospělé.

Z zlatý kopec

Z šípková

Jan Tvrdý

Z ke špičce

Obecní knihovna Zdiby
Vás srdečně zve na

Velký předvánoční
bazar knih
v sobotu 28.listopadu 2015
od 14 do17 hodin
v kulturním domě ve Veltěži

Připravili jsme pro Vás
mnoho nádherných knih všech možných
žánrů za symbolickou cenu
Zveme všechny příznivce dobré četby
a nejen ty!
1
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škola Z
veltěžská Z
v kopci Z

RÁNO
Ke Špičce
Oblouková
U Kovárny
Pod Hájem
Šípková
Zlatý kopec
Liliová
Veltěžská
U Vodojemu
Zelená
Polní
V Kopci
Na Ladech
U Kovárny
Pod Hájem
Šípková
Zlatý kopec
Liliová
Veltěžská
Škola

JÍZDNÍ ŘÁD
ODPOLEDNE
7:00 Škola
7:02 Polní
7:04 Zelená
7:06 U Vodojemu
7:07 Zelená
7:08 Polní
7:10 V Kopci
7:12 Na Ladech
7:15 Zlatý kopec
7:17 Šípková
7:18 Pod Hájem
7:20 U Kovárny
7:22 Pod Hájem
7:30 Šípková
7:32 Zlatý kopec
7:33 Liliová
7:34 Veltěžská
7:36 Škola
7:38
7:40

15:00
15:03
15:04
15:06
15:07
15:08
15:09
15:10
15:12
15:13
15:14
15:17
15:19
15:20
15:21
15:23
15:25
15:27

Ochotníci Zdiby
pořádají na podporu své činnosti
dne 14. 11. 2015
v Sokolovně ve Veltěži burzu.
Bližší informace 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

říjen 2015

FOTBAl ve veltěži
Mladší přípravka

Mužstvo dospělých

Pod vedením Zdeňka Zapletala a Jana Kellera naši nejmenší zahájili svoji fotbalovou kariéru a hraji tak svá první fotbalová utkání. Na zatím 3 turnajích naše mužstvo odehrálo
12 utkání, když 4 utkání vyhrálo, 1 remizovalo a 7 prohrálo. V tabulce jsou zatím
na 4. místě. Na našich nejmenších fotbalistech je vidět, že je tato hra nesmírně baví
a dávají do toho vše a hlavně nadšení. Tak ať se jim daří.

Mužstvo pod vedením trenéra Jiřího Kalfaře prošlo v letní přestávce změnami. Několik
hráčů ukončilo kariéru, ale naopak se podařilo dotáhnout příchod několika posil, ať už
ze sousedních Klecan, tak i z několika pražských klubů. Začátek nebyl ideální a první tři
zápasy skončily porážkou. Nyní už se zdá, že se vše začíná obracet k lepšímu a výsledky
se začínají dostavovat. Zatím naše mužstvo odehrálo 7 utkání, ze kterých získalo 9 bodů
za 3 vítězství a 4 porážky, při skóre 17:12. Výsledky zatím nejsou podle představ,
ale doufejme, že se vše pomalu začíná obracet k lepšímu.

Starší přípravka
Pod vedením Romany Novákové hraje mužstvo soutěž, která se hraje formou turnajů.
Na zatím 3 turnajích odehrálo naše mužstvo 12 zápasů a z nich získalo plných 36 bodů
za 12 vítězství, což ukazuje na velmi kvalitní práci realizačního týmu a velký talent
našich hráčů. Ve skupině naše mužstvo hraje s týmy Aero Odolena Voda,
1. FC Líbeznice, Sokol Klecany a TJ Klíčany, což znamená, že každé utkání je vlastně
takové „malé derby“ neboť se jedná o týmy, které jsou v blízkosti naší obce.

Sportu zdar a Veltěžskému zvláště
Zdeněk Jurkeník

Mladší žáci
Mužstvo mladších žáků hrají soutěž Okresní přebor. Kluci zatím ve třináctičlenné skupině
odehráli 7 utkání, ze kterých prozatím získali 3 body za 1 vítězství a 6 porážek a v tabulce jim patří 11. místo. Z výsledků je patrné, že mužstvo se postupně sehrává a výsledky
se určitě dostaví. Důležitější než výsledky však je nadšení všech hráčů, na kterých je
vidět, jak je fotbal baví, a perou se se soupeři statečně.
Starší žáci
Mužstvo starších žáků hraje stejně jako jejich mladší kolegové soutěž Okresní přebor.
Ve dvanáctičlenné skupině kluci zatím odehráli 6 utkání, ze kterých dokázali vytěžit
krásných 12 bodů, za 4 vítězství a 2 porážky a v tabulce jím patří 4. místo. Kluci hrají
pěkný fotbal a mnozí z nich mají předpoklady na to, aby v blízké době mohli nastupovat
za naše A mužstvo.

inzerce

inzerce

Malé máslovické muzeum másla
srdečně zve na tvořivou dílnu

Vyrábíme betlém
z másla

RÁD SPORTUJEŠ NEBO DOKONCE
HRAJEŠ FOTBAL?

Zájemci se seznámí s technikou modelování ﬁgurek z másla.
Všechny vydařené výtvory se stanou součástí máslového betlému,
který bude vystaven v muzeu v prosinci a v lednu.

Chceš hrát Elite soutěž a za tři roky žákovskou
ligu?
Jsi ročník 2007 nebo 2008? Přijď mezi nás!
Přestoupit můžeš ještě kdykoli!
FK ADMIRA PRAHA, ROČNÍK 2007,
STÁLE POŘÁDÁ NÁBOR DO SVÝCH ŘAD
PRVNÍ TŘI TRÉNINKY ZDARMA
(včetně atletického 1x týdně)
KDE? Praha 8 - hřiště FK Admira, Na Pecích 46
a na Hovorčovické (od listopadu do března
tělocvična ZŠ T. Manna na Chabařovické)
Kontakt: 775 308 690 nebo 774 143 662
Další info: www.fkadmira.info/rocnik2007.htm

S sebou: jídelní nůž, dřevěné prkénko nebo plastovou podložku.

a prokliknutím na: http://admira2007.webnode.cz

v sobotu 21. listopadu 2015
od 10 do 16 hodin

Místo konání: místní hospoda
(v době konání dílny nekuřácká a rezervována pouze pro účastníky dílny)
Vstupné: 70 Kč/1 tvořící osoba, důchodci, děti a studenti 60 Kč
Další informace a rezervace místa na ou@maslovice.cz
betlem-dilnaA5.indd 1

10. 10. 2015 12:39:49

Případně zařídíme přestup nebo hostování.
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Ralph Waldo Emerson: „Žádné dítě není tak roztomilé, aby matka ...“
nebyla šťastná, když konečně usne.

(Tajenka: nebyla šťastná, když konečně usne.)

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

