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Vážení zástupci měst a městských částí,

ráda bych Vás tímto informovala, že v únoru 2018 (od 1. 2. do 28. 2.) znovu proběhne
hlasování o Rákosníčkovo hřiště.
V rámci tohoto projektu stavíme již od roku 2012 dětská hřiště, která po ukončení stavby a slavnostním otevření
věnujeme městům nebo městským částem, v nichž se nachází vítězné prodejny.
Do projektu byly i letos přihlášeny všechny prodejny společnosti Lidl, které zatím hřiště nezískaly. Hlasování bude
probíhat stejným způsobem jako v minulém roce, a to na webu www.lidl-rakosnickova-hriste.cz a na Facebooku
Lidl Česká republika, kde bude možné každý den odeslat jeden a jeden hlas. Prodejna nebo prodejny ve Vašem
městě budou přihlášeny automaticky.
V případě, že si nepřejete, aby prodejny ve Vašem městě byly do hlasování zařazeny, zašlete nám, prosím,
oficiální písemné vyjádření nejpozději do 20. 12. 2017 a prodejny budou z hlasovací mapy odstraněny.
Rákosníčkova hřiště stavíme v blízkosti prodejny, která v hlasování zvítězila, a to na pozemku, který patří městu
nebo městské části. Pod budoucím hřištěm se nesmí nacházet žádné inženýrské sítě. Stavba hřišť bude probíhat
v období od dubna do září 2018. Stavba jednoho hřiště trvá maximálně 14 dní a je zakončena slavnostním
otevřením, které pořádá a hradí společnost Lidl. Všechna Rákosníčkova hřiště jsou stavěna podle základního
projektu, jedná se o hřiště vytvořená na míru společností Hags Praha. Rozměry hřiště jsou 14x17 m nebo
10x23 m podle možností pozemku. Rákosníčkovo hřiště, které má hodnotu 1,5 milionu Kč, přechází po
dokončení stavby do majetku města.
V případě, že zvítězí Vaše město nebo městská část, oslovíme Vás začátkem března a domluvíme se na dalším
postupu pro výstavbu Rákosníčkova hřiště.
Aby se do hlasování zapojilo co nejvíce lidí, podpoří akci rozsáhlá reklamní kampaň. Budeme však velmi rádi,
když i Vaše město předá obyvatelům informaci o hlasování prostřednictvím svých komunikačních kanálů.
Pomůžete tím Vašemu městu či městské části zvýšit šance, aby právě u Vás vyrostlo atraktivní pohádkové dětské
hřiště. Propagační materiály ke stažení naleznete na webových stránkách projektu Rákosníčkova hřiště.
Pokud budete mít ohledně Rákosníčkova hřiště dotazy nebo chcete poradit s kampaní na podporu hlasování,
neváhejte mě kontaktovat na telefonním čísle nebo e-mailu níže.
Přeji Vám hodně štěstí a mnoho hlasů v hlasování.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Zuzana Plecitá
Vedoucí projektů - oddělení komunikace
Tel.: +420 / 257 086 416
E-mail: zuzana.plecita@lidl.cz
Web: www.lidl-rakosnickova-hriste.cz
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kontakty
OBECNÍ ÚŘAD ZDIBY
Průběžná 11, 250 66 Zdiby
Podatelna:
podatelna@obeczdiby.cz

Úřední hodiny:
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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 – sekretariát
telefon: 284 890 218
e-mail: starosta@obeczdiby.cz
Místostarostové
telefon: 284 890 220
e-mail: zdiby@obeczdiby.cz
Úsek přestupků
telefon: 284 890 013
e-mail: dobrevova@obeczdiby.cz
Účetní
telefon: 284 890 396
e-mail: cibulkova@obeczdiby.cz
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studie oú
Na obálce ZZ je umístěn náhled studie
připravovaného projektu přístavby budovy
obecního úřadu. Přístavba je zaměřena
na vybudování obřadní síně, která by
sloužila pro svatby, vítání občánků, společenská setkání a zasedání zastupitelstva.
V obci již máme hlášeno k trvalému
pobytu 3 500 obyvatel a je třeba zajistit
důstojné prostory k zajištění uvedených
záležitostí společenského života. S detaily
vás následně seznámíme v ZZ.
Jan Tvrdý

Rákosníčkovo
hřiště
Konečně se naskýtá možnost spojit síly
všech, bez rozdílu politického a duchovního vyznání, kdy společným hlasováním
máme možnost získat pro obec dětské
hřiště v hodnotě 1,5 mil. Kč. Akce běží
od začátku února a k mé lítosti se dosud
moc lidí do akce nezapojilo. Pokud máte
zájem, budeme rádi, když se zapojíte.
Jan Tvrdý

SLOVO STAROSTY
nost, ale i myslivci se starají, aby příroda
kolem nás byla zdravá, rybáři o vody
a včelaři o to, aby se na vašich ovocných
stromech něco urodilo. Všichni přispívají
k tomu, aby se nám zde lépe žilo.
Děkuji všem a těším se na další spolupráci.
Český svaz včelařů, o. s., Základní organizace Klecany
Kaštánek Zdiby z. s.
Vážení spoluobčané,

Klub biatlon Klecany p. s.

v rámci pravomoci starosty jsem
i v letošním roce podpořil některé z místních spolků a sdružení darem ve výši
20 000 Kč. Zároveň jim tím děkuji za
práci, kterou pro naši obec vykonávají.
Mnohdy si ji ani nevšimnete, ale je důležitá. Většinou vidíme pouze akce pro děti
nebo celé rodiny a starost o naši bezpeč-

Miloslav Bečka – rybáři
Myslivecký spolek
Sázíme stromy, z. ú.
Sbor dobrovolných hasičů Zdiby
Tělocvičná jednota Sokol Veltěž
Jan Tvrdý

Sebeobrana pro děti
Oddíl sebeobrany pro děti funguje tak jako v minulých letech.
Aktuálně je to v úterý od 15 do 16 hod v sokolovně. Na sportovní den v červnu bude připraven WORKSHOP, kde si
po ukázkách instruktorů EWTO.CZ sami budete prakticky
moci vyzkoušet některé dovednosti.

Evidence obyvatel, ověřování podpisů, vidimace listin
a pokladna
telefon: 284 890 760
e-mail: uhlova@obeczdiby.cz
hyklova@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:
Martina Cibulková, Zdeněk
Jurkeník, Jana Hyklová.
Editor:
Jiří Žáček
Vychází nepravidelně.
Autorem neoznačených
příspěvků je redakční rada.
Zdibský zpravodaj je
doručován domácnostem
ve Zdibech zdarma.

nevyhovující
zastávka
Autobusová zastávka Zdiby ve směru
do Klecan nevyhovuje svou délkou ani
pro standardní autobusy. Zkušební jízda
kloubovým autobusem ukázala, že tuto
zastávku je nutné přemístit, a to bez ohledu na to, zda-li dojde k nasazení kloubového autobusu či nikoliv. U všech ostatních zastávek jsou úpravy nutné pouze
pro nasazení kloubových autobusů,
ale pro standardní autobusy vyhovují.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDIBY
Stavební úřad Klecany vydal rozhodnutí o předčasném užívání objektu Mateřské školy ve Zdibech, Na Lada 144. Tímto došlo k naplnění bodu rekonstrukce I. a II NP objektu Mateřské školy, kuchyně a jídelny.
Mateřská škola se po dohodě s paní ředitelkou Mgr. Koktanovou otevřela pro výuku v pondělí 12. února 2018.
Všem bych Vám rád moc poděkoval za trpělivost a pevně věřím, že Vaše děti budou chodit do zrekonstuované školky rády a bude se jim líbit.
Rekonstruovanou školu a školku si budete moci prohlédnout během dne otevřených dveří po dokončení celého objektu.
Zdeněk Jurkeník
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dopis k vánoční besídce od obyvatelky zdib

Investice a opravy
O financování oprav a budování komunikací píši v jiném místě ZZ, také o přestavbě
márnice na kolumbárium. K tomu je
v běhu akce Rozšíření kanalizačních řadů
a ČOV Zdiby, za obec má na starosti
od počátku místostarosta Ing. Jiří Žáček.
Druhý místostarosta Zdeněk Jurkeník má
na starosti akci navýšení kapacity ZŠ,
která se v těchto dnech dokončuje
a předává do užívání nejen pro školku,
ale i pro školu budou třídy připraveny.
Trvalo to dlouho, ale snad bude výsledek
stát za to. Práce budou rozšířeny i o úpravy
okolí. Navýšení rozsahu musí projednat
zastupitelstvo. Také nás čekají jednání
o odpovědnosti za nedodržení termínu
jednotlivých stran a výši smluvních pokut.
Vodovod v ulici U Rybníka a obnova
„koupaliště“ jsou dva ze slibů, které ještě
hodláme splnit.
Jan Tvrdý

Komunikace
Opětovně budou prováděny lokální opravy
a chceme pokračovat v opravách vrchních
vrstev ve staré obci. Hlavní akce v oblasti
dopravy je dobudování ulice Na Brnky
i s chodníkem a veřejným osvětlením
od teletníku až na horizont. Zde máme
hotové stavební povolení, řešíme pouze
způsob financování. Další zásadní akcí je
ulice K Holosmetkům, kterou připravuje
místostarosta Žáček. Na první část, od
křižovatky s ulicí Na Brnky, jsou zajištěny
pozemky a dokončuje se dokumentace.
Také v úseku Holosmetky III. má většinu
pozemků zajištěných a o dalších jednáme.
O vývoji budeme průběžně informovat.
Jan Tvrdý

Zvýšení ceny stočné

bio kontejnery 2018

Na prosincovém jednání schválilo zastupitelstvo obce s účinností
od 1. 1. 2018 zvýšení ceny stočného o 3 Kč na celkových 32,80 Kč
vč. DPH. Jedná se nutný krok, kdy stočné v naší obci bylo drženo
pod průměrem a nebylo několik let navyšováno. Také v nejbližších letech
bude docházet k postupnému zvyšování ceny, kterému se nevyhnou
ani zastupitelstva budoucí. Je třeba získávat peníze do fondu obnovy,
jak nám ukládá zákon a také povinnosti vyplývající ze získané dotace
na rozšíření čističky a kanalizačních řadů.

Obec objednala další tři biokontejnery, a tak v letošním roce přibude stálých míst tam, kde dochází k největšímu naplnění. Po ustálení stanovišť
provedeme úpravu podloží a zkulturníme okolí. Rozmístění kontejnerů
provedeme 15. 4. 2018 současně s vyvážením placených popelnic
na bioodpad.

Jan Tvrdý

Márnice
V prosinci, v rámci schváleného
rozpočtu došlo i ke schválení opravy
místní márnice a její přestavby
na kolumbárium.
Bylo třeba při projednávání zmínit, že se
nejedná o majetek obce, ale máme ho
v pronájmu na 50 let za 120 Kč za rok.
V současné době čekáme již druhým
měsícem na vyjádření památkářů.
Podle jejich stanoviska se bude odvíjet
další osud této stavby. Rádi bychom
měli márnici hotovou v první polovině
letošního roku.
Jan Tvrdý
6

Rozmístění kontejnerů BIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

sudý týden

lichý týden

Na Špičce
Pod Hájem
Oblouková
Na Pěkné Vyhlídce
Moštárna ZK
Trojdomky
Klíčanská
Za Panskou Zahradou
V Rokli
Chaberská
U Vodojemu
U Kovárny
Terezín
Sběrný dvůr

Na Špičce
Šípková
Oblouková
Na Pěkné Vyhlídce
Na Lada
Trojdomky
Klíčanská
Za panskou Zahradou
V Rokli
Chaberská
U Vodojemu
U Kovárny
Spojovací
Sběrný dvůr
Jiří Žáček
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Staré versus nové
Obec Zdiby, průběžně se snažící realizovat záměr „Za čistejší obec“
zrušila kontejneroviště u Syslováku, a tím odstranila nejvíce viditelnou
ostudu této obce, při výjezdu i vjezdu do ní. Toto místo sloužilo spíše
jako veřejně tolerovaná skládka na hlavní příjezdové cestě. Reakce
občanů celé obce po odstranění byly pozitivní.
Začal jsem vyjednávat s majiteli pozemků v lokalitě „Pod celnicí“ o možnosti povolení výstavby dvou malých kontejnerovišť (na každé straně sídliště jedno), která by sloužila pro obyvatele této oblasti. V ostatních částech
obce se tato malá stanoviště dobře osvědčila, odpad je vyvážen 2× týdně,
pořádek je udržován bez větších problémů. Jako prozatímní řešení (než
budou vybudována nová stanoviště) pro obyvatele dotčeného území jsem
zajistil distribuci pytlů do všech domácností a následný odvoz 1× týdně
naší údržbou, což je finančně i časově dost nákladné. Ale chtěl jsem být
vstřícný a napomoci dobré věci.
O to víc mne překvapilo, když minulý týden na obec dorazila petice,
kde obyvatelé tohoto sídliště „Pod celnicí“ vyjádřili absolutní nesouhlas
se zřízením těchto dvou malých kontejnerovišť pro 4 kontejnery (papír,
2× plast, sklo). Do telefonu mi jedna obyvatelka sídliště nevybíravě vynadala a žádala navrácení původního kontejneroviště na hlavní. A nebyla sama.

Toto chtějí zpět

Tak jsem s údivem zjistil, že většinu obyvatel tohoto sídliště vůbec nezajímá vzhled jejich obce, nevadí jim, že mají doslova chlív kousek od domova.
Bylo mi řečeno, cituji „tam klidně bordel být může, hlavně ať ho nemáme
u svého plotu“. Tím „bordelem“ asi byla myšlena čistá, malá a postupně
obestavována stanoviště, jaké má většina z vás v dochozí vzdálenosti.
Chápu, že každá změna a narušení zajetých kolejí přináší dočasné rozladění, nechuť i zlost, ale časem by určitě ocenili dostupnost a upravenost
těchto míst. A byla by jen jejich.
Bohužel stanoviskem obyvatel „Pod celnicí“ se nechali ovlivnit majitelé
pozemků, kde jsme již měli domluvené v dohledné době vybudování těchto
dvou malých kontejnerovišť, a svou předběžnou dohodu s obcí zrušili.
Tím, že dohoda padla, dočasná služba vyvážení pytlů z této lokality bude
ukončena ke dni 28. 2. 2018. Byla vázána na vybudování stanovišť a obyvatelé sídliště věděli, že se jedná o službu časově omezenou, přesto malá
kontejneroviště odmítli. Není v silách obce nekonečně dlouho tuto službu
financovat a zajišťovat.
Mrzí mně to.
Jiří Žáček

toto odmítají

tady měla být nová kontejneroviště
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„bitvu jsme vyhráli, ale v naší věci nepol
Bitvu jsme vyhráli,
ale pokračujeme dál….
Jako místostarosta si nemůžu dovolit na celý problém nahlížet se zastřeným zrakem, zaměřeným na jeden bod, ale je třeba vidět i dál, než jsou hranice naší obce.
Není to také jen řešení křižovatky u motorestu, na který Goodman předložil návrh
(který se ukázal, po posouzení odborníkem jako nevhodný, posudek jsem předal
KÚ), ale také další významné aktivity v okolí dopravně napojené na silnici II/608.
Obec Zdiby nechala vypracovat odborné posudky na předložené EIA (předložil Středočeský
kraj). Jedná se o haly Goodman ve Zdibech a haly Mercedes v Úžici. Oba projekty značně
zasahují do života obyvatel Zdib, a tak obec, s kvalifikovanými specialisty, od prvního záměru
obou společností o výstavbu, bojuje po odborné linii o jejich zastavení, nebo alespoň omezení. Posudky zaslané 11. 1. 2018 na Kraj naleznete na webových stránkách obce
www.obeczdiby.cz.
Veřejné projednání pro širokou veřejnost k halám v Úžici proběhlo 17. 1. 2018 a k halám
Goodman proběhne po dopracování dokumentace EIA zpracovatelem.
Na závěr bych ještě jednou rád za vedení obce zdůraznil, že obec Zdiby se kauze Goodman
a Mercedes věnuje pečlivě a odpovědně od jejího vzniku. Najímá na vypracování posudků jen
renomované specialisty, kteří svými argumenty mohou ovlivnit stanoviska rozhodujících orgánů a institucí. Emotivní postoje obyvatel mají sice svoji váhu, ale co rozhoduje, je velmi přesná, odborná a na faktech postavená argumentace odpovědného orgánu, a tím je současné
vedení obce. Za veškerá naše stanoviska a rozhodnutí vždy neseme plnou odpovědnost.
Jiří Žáček.

dopis
Milí spoluobčané,
v záplavě zavádějících, poplašných a překroucených informací jsem se
rozhodl, jakožto občan Zdib a zároveň člen Výboru pro životní prostředí
a zemědělství zastupitelstva Středočeského kraje, podělit se o několik
postřehů v souvislosti s tzv. „halami Goodman“.
Objasnit kořeny celého problému není možné v rámci tohoto textu
z důvodu nutnosti dodržet limitovaný počet znaků. Nicméně sahá
do dosti vzdálené minulosti, kdy obecní vedení mělo zcela jiné složení.
Výbor pro životní prostředí a zemědělství na svém zasedání v prosinci
2017 doporučil zastupitelům Středočeského kraje zamítnout společnosti
Goodman přepracovanou EIA z důvodu nedostatečného reflektování
původních námitek. Bránění záměru společnosti Goodman vybudovat
haly, ale nebude možné donekonečna. V případě dodržení zákonných
norem a parametrů nastavených územním plánem Zdib není, jak výstavbu
zastavit, aniž by to znamenalo mnohamilionové riziko sankcí pro Zdiby.
Ani v současné době probíhající změna č. 1 územního plánu obce Zdiby
nemůže na dané věci nic změnit. Pokud by obec využití plochy zamýšlené
pro stavbu hal účelově změnila, jednalo by se o úmyslné maření investice.
Riziko těchto sankcí se pohybuje v řádech miliónů korun a vyplývá z částek, které Goodman do záměru vybudovat haly již vložil.
Jaké máme tedy obavy?
Centra obcí v ČR jsou klasicky tvořena kostelem a jeho okolím. Zdiby jsou
specifické odloučením Kostela Povýšení svatého Kříže od větší části obce
a jeho odříznutím silnicí 608. O blízkém okolí kostela se tedy nedá hovořit
jako o centru a haly neznehodnotí jádro Zdib.
Zámek je běžně považovaný za historickou kulturní památku. Ten zdibský
je však vizuálně ve stavu, kdy se stěží dá hovořit o zachovalé a udržované
kulturní památce, která by obci dělala dobrý obraz a jakožto krajinný prvek
výstavbou hal utrpěla. Kdežto vzájemná blízkost hal a kostela by vedla
ke kolizi a znehodnocení kostela coby historické kulturní památky
a tradiční dominanty krajiny. K tomu však již částečně dochází v minulosti
realizovanými halami v jeho blízkém okolí.

kraj nás podpořil
Zdiby (u Prahy) 8. ledna (ČTK) – Středočeští krajští radní nesouhlasí s plánovanou podobou stavby průmyslových
hal u Zdib u Prahy. Jedná se o záměr
společnosti Goodman Czech Republic.
Ta podle radních ani v upravené dokumentaci nedoplnila například podrobnosti o řešení dopravní situace a vlivu
na zdraví obyvatel. Do 11. ledna se může
vyjádřit i veřejnost. Proces posuzování
vlivů záměru na životní prostředí dál pokračuje, výsledné stanovisko nyní nelze
předjímat. ČTK to po dnešním jednání
rady sdělila Helena Frintová z krajského
úřadu.
„Důvodem, proč Středočeský kraj s přepracovanou dokumentací k záměru výstavby
logistického centra u Zdib nesouhlasí, je
skutečnost, že společnost zcela neakceptovala požadavky rady z dubna loňského roku.
Kraj tehdy vydal nesouhlasné stanovisko k
předloženému záměru a požadoval podrobněji
rozpracovat dopravní situaci, vliv na zdraví,
pohodu bydlení a krajinný ráz,“ uvedl krajský
náměstek pro oblast životního prostředí Miloš
Petera (ČSSD).
Logistický areál se dvěma halami zabírajícími plochu 76 000 metrů čtverečních má
vzniknout při severovýchodním okraji obce
Zdiby mezi dálnicí D8 a silnicí druhé třídy 608.
Doprava z něj se má napojovat na silnici 608
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a dále přes exit 1 na dálnici D8. Obec už nyní
trpí značnou dopravní zátěží. Obyvatelé Zdib
i okolních obcí se bojí dalšího zhoršení
životního prostředí. S podobou dokumentace
nesouhlasil ani krajský výbor pro životní
prostředí a zemědělství.
Podle Petery jsou v doplněné a přepracované
dokumentaci sice připomínky k řešení dopravní situace promítnuté a investor se rozhodl
rekonstrukci křižovatky financovat, ale protesty
vůči stavbě ze strany veřejnosti pokračují. Nyní
je upravená dokumentace rozeslána úřadům
a obcím k vyjádření, to musí být zasláno
nejpozději ve čtvrtek.
Lidé se budou moci k záměru vyjádřit také
na veřejném projednání, které by se mělo
konat koncem ledna. Konkrétní termín krajský
úřad zveřejní v souladu s platnou legislativou
pět dní před konáním veřejného projednávání,
doplnila Frintová. Veřejného projednání se
mimo jiné účastní oznamovatel, zpracovatel
dokumentace a zpracovatel posudku a je z něj
pořizován oficiální zápis.
Po veřejném projednání bude zpracován další
posudek, poté krajský úřad vydá na základě
dokumentace, vyjádření, veřejného projednání
a posudku závazné stanovisko k posouzení
vlivů provedení záměru na životní prostředí.
Stanovisko je pak podkladem pro rozhodnutí
v dalších řízeních, například územním
a stavebním.

Krajinný ráz na východní straně katastrálního území Zdiby, tedy v místech,
kde mají haly stát, je lidskou činností výrazně pozměněn. Tisíce let trvající
hospodaření v krajině a její přetváření dospělo v její zásadní přeměnu
způsobenou antropogenními vlivy. Jedná se o krajinu silně urbanizovanou a zemědělskou. V podstatě zde z hlediska krajinného rázu ani jiných
hodnotných přírodních složek není co chránit.
Rozhled z obce mohou haly narušit, avšak při dostatečném ozelenění horizontální i plánovanou vertikální zelení se tento problém výrazně eliminuje.
V blízkém okolí se navíc nacházejí již realizované haly, jež narušují pohled
z obce směrem k východnímu horizontu, neboť stojí na okraji silnice 608
blíže k obci a nejsou zastíněny horizontální ani vertikální zelení.
Poloha hal mezi dálnicí D8 a silnicí 608 naznačuje zbytečnost obav
z výrazného navýšení provozu v ulici Průběžná. Probíhající úprava kruhového objezdu u Staré pošty naopak pomůže plynulejšímu průjezdu vozidel
mezi dálnicí, silnicí 608 a silnicí číslo 9 vedoucí směr Líbeznice.
Haly mají vyrůst ve vzdálenosti cca 400 m od Přemyšlenského potoka,
který je sběrným tokem pro tuto plochu. S přihlédnutím ke způsobu využití
hal, relativně velké vzdálenosti od sběrného toku a tím dostatečné sorpční
kapacitě geologických vrstev, není mnoho důvodů
k obavám ze znehodnocení spodních vod.
Nejsem příznivcem uvažovaného projektu hal. Jakožto občana Zdib
a člověka, kterému je blízký environmentálně šetrný přístup, mne rozčiluje
především zábor 15 ha kvalitní zemědělské půdy třídy ochrany (bonity)
stupně č. 1, tedy té nejkvalitnější černozemě, kterou mají haly pokrýt. Tento článek jsem napsal především proto, abych některé informace uvedl
na pravou míru a alespoň trochu uklidnil Vás, občany naší obce,
že i v případě realizace hal zůstanou Zdiby obcí příjemnou
k životu.
Ing. Vladislav Sloup,
člen Výboru pro životní prostředí a zemědělství
zastupitelstva Středočeského kraje
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levujeme,“ říká mistostarosta jiří Žáček
Pane náměstku, na slovíčko…

zeptali jsme se člena výboru

Vyzpovídali jsme náměstka hejtmanky Středočeského kraje
pro oblast životního prostředí a zemědělství Ing. Miloše Peteru.

Na doporučení náměstka hejtmanky Středočeského kraje pro oblast
životního prostředí a zemědělství Ing. Miloše Petery, jsme se s dalšími dotazy obrátili na Ing. Vladislava Sloupa, člena Výboru pro životní
prostředí a zemědělství, zastupitelstva Středočeského kraje.
Rozhovor s náměstkem Ing. Milošem Peterou jsme končili otázkou
„Jak to na Výboru probíhá a čím se zabývá?“, kdy nás odkázal
na Vás. Jak to tedy na Výboru pro životní prostředí a zemědělství
probíhá a čím se zabývá?
Dobrý den, dobře, rád odpovím. Výbor připravuje, projednává a předkládá stanoviska a návrhy Radě Středočeského kraje týkající se oblastí
životního prostředí a zemědělství, projednává žádosti o poskytnutí dotace z dotačních programů vyhlašovaných krajem v oblastech životního
prostředí a zemědělství, popřípadě i žádosti o individuální dotaci v těchto
oblastech. Důležitou součástí práce je především posoudit záměry,
které podléhají posouzeni dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí. Členové výboru jsou rozděleni do pracovních skupin,
jimž je vždy přidělen určitý úkol. Okolnosti řešení daného úkolu členové
pracovní skupiny nastudují a následně Výboru doporučí stanovisko.

Dobrý den pane náměstku. Původně jsme měli domluveni tento
rozhovor ve Zdibech po veřejném projednání EIA k záměru výstavby
GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE a nakonec bylo projednání
zrušeno. Proč?

Bydlíte ve Zdibech a zároveň jste členem Výboru, na kterém se
nedávno probírala otázka hal Goodman. Můžete nám zkusit přiblížit
okolnosti tohoto projednávání a svůj pohled?

Na základě návrhu zpracovatele posudku dospěl Krajský úřad – orgán
EIA, k závěru, že předložená dokumentace dostatečně neřeší některé
oblasti a nevěnuje jim takovou pozornost, jakou by si to zasloužilo.
Proto byla vrácena předkladateli k dopracování a veřejné projednání se
tedy odkládá na neurčito.

Prvně bych rád uvedl, že Výbor rozhoduje čistě na základě faktů. Opírá
se o odborná stanoviska vypracovaná nezávislými odborníky. Zároveň
členové výboru jsou lidé erudovaní v oblastech, jimiž se Výbor zaobírá.
Ale samozřejmě se mne tato otázka dotýká více a považuji za nesmírně
důležité zastávat zájmy nás všech, kdo jsme ve Zdibech doma. Navíc,
když jsem členem pracovní skupiny Výboru, která má právě haly Goodman na starost. Nicméně zároveň je podstatné držet se racionálního
pohledu a nepodléhat emocím. Abych přiblížil samotné jednání, tak zástupci občanských iniciativ a zástupce obce podali žádost, zda by mohli
Výboru představit svá zjištění a názory k dané problematice. Na základě
této žádosti byli Výborem pozváni. Nicméně musím říci, že vystoupení
zástupců iniciativ příliš smysl nemělo. De facto se jednalo spíše
o subjektivní názory. V jistých ohledech mělo blíže k lobování, než k věcné argumentaci. Za obec se zúčastnil Ing. Žáček a ani jeho podání příliš
světla do problematiky v danou chvíli nevneslo. Hodnotným zdrojem
informací pro rozhodnutí, zda posléze hlasovat o vrácení EIA investorovi
k přepracování, pro mne představovaly především odborné posudky,
které obec nechala vypracovat k halám Goodman a které zveřejnila
na svých webových stránkách.

Můžete nám sdělit o jaké problémy se konkrétně jedná nebo co bylo
tím hlavním důvodem vrácení materiálu EIA a zrušení projednávání?
Těch oblastí je vícero, jednou z nich je i kvalita ovzduší, která je ve vaší
lokalitě obecně zhoršená. Ale hlavním důvodem byla aktualizace vstupních údajů, zejména pak zintenzivnění dopravy na příslušné komunikační
síti v zájmovém území.
Problematika dopravy je palčivý problém a setkávají s tím naši
občané skoro každý den. Také kvůli tomu byla sepsaná petice,
kterou podepsalo hodně přes 1000 lidí. Jsme rádi, že i to pomohlo
k zastavení řízení.
Asi vás trochu zklamu, ale petice jako taková nemůže zastavit samotné
projednávání ani řízení EIA. Zde se postupuje podle zákona a podle správního řádu. Nejvíce nám pomáhají odborná stanoviska a námitky zaslané
v řízení od dotčených účastníků. V tomto ohledu sehrála stanoviska
zaslaná vaší obcí významnou roli. S místostarostou Žáčkem jsem se
několikrát sešel a úzce na této problematice spolupracujeme. Odmítavé
stanovisko obce poslalo v první fázi zjišťovacího řízení projekt do řízení
EIA. To se jednalo o negativní posouzení návrhu řešení úprav křižovat,
který mám od místostarosty.
Záměr odmítlo zastupitelstvo obce, Výbor pro životní prostředí
a zemědělství i Rada kraje. Co nás čeká dál?
Řízení vedou úředníci krajského úřadu podle zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí, Počkají až dojde k dopracování materiálu a následně
se tím budou opětovně zabývat. Je třeba si uvědomit, že Rada kraje je
orgán samosprávy a ze zákona nemůže zasahovat do výkonu přenesené
působnosti. Materiál bude také opětovně posuzovat Výbor pro životní
prostředí a zemědělství, který předloží následné výsledky svých zjištění
Radě kraje.
Jak to na Výboru probíhá a čím se zabývá?
Na to se zeptejte Ing. Sloupa, který je od vás a mám dojem, že dokonce
je jedním z členů, kteří mají tento projekt na starosti. Budete to mít
z první ruky a podrobněji.
Nebojte, zeptáme se ho. Děkuji za Váš čas pane náměstku a doufám,
že až to bude opět aktuální, si na nás uděláte opět čas.
Udělám, rád. Také děkuji a zdravím lidi ve Zdibech

red

Výbor tedy nepřihlédl k tomu, co hosté přednesli?
Nerad bych, aby to vyznělo tak, že jsem proti aktivní účasti občanů.
Naopak tuto aktivitu vítám. Vždyť Aarhuská úmluva, což je Mezinárodní úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování
a přístupu k právní ochraně v otázkách životního prostředí, jíž je ČR
signatářem, zaručuje, že se mohou občané aktivně podílet na rozhodování o životním prostředí, v němž žijí. Sám jsem nedávno podepsal arch
pro sběr podpisů pro konání referenda ohledně hal Goodman. Nicméně
účast hostů na Výboru v podstatě smysl neměla. Nechci se opakovat,
ale Výbor, ačkoli jeho členové jistě chápou emotivní situaci kolem hal
Goodman, skutečně rozhoduje na základě faktů, nikoli dojmů.
Ačkoli jste v předchozích odpovědích něco naznačil, prozraďte nám
na závěr, jak na haly hledíte Vy osobně?
Určitě bych místo hal viděl na dané ploše raději ornou půdu tak, jak je to
nyní, nebo nejlépe hezký listnatý les. Nicméně nyní je důležité, abychom
společnými silami dosáhli řešení, které pro nás, obyvatele Zdib, bude tím
nejlepším možným.
Děkujeme za rozhovor a budeme se těšit někdy příště.
Také děkuji a zdravím všechny spoluobčany.

red
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OBECNÍ ÚŘAD ZDIBY

prezidentské volby ve zdibech
1. kolo

__________________________________________________________________________________

1. Platba TKO na rok 2018 pro občany trvale bydlící v obci Zdiby
Termín: 8. 1. 2018 – 28. 2. 2018
Částka: 500,- Kč/osobu
Platbu pro trvale bydlící lze hradit v hotovosti na pokladně OÚ Zdiby nebo platební kartou,
poté obdržíte známku na vývoz nádoby.

Úřední hodiny pokladny pro výběr poplatků :
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:

8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00

13.00 – 18.00
13.00 – 17.00

2. Platba TKO na rok 2018 za rekreační objekty
Platbu za rekreační objekty lze hradit v hotovosti na pokladně OÚ Zdiby, platební kartou,
složenkou nebo bankovním převodem.
Číslo účtu:
Částka za rekreační objekt:
Variabilní symbol:
Specifický symbol:
k.ú. Přemyšlení:
k.ú. Zdiby:
k.ú. Brnky:

2623201/0100
500,- Kč + pronájem nádoby 1.025,- Kč/rok
1118
katastrální území + evidenční číslo chaty
(včetně nuly)
5
7
8

2. kolo

Do poznámky: adresa rekreačního objektu, jméno vlastníka
Vzor : platba za TKO rok 2018 za chatu evidenční číslo 0135 v ulici Bojínkova, k.ú. Brnky,
majitel Josef Novák – variabilní symbol 1118, specifický symbol 80135, do zprávy pro
příjemce: Bojínkova, Novák

Důležité: neidentifikovatelná platba bude vrácena zpět a plátce této platby
bude veden jako dlužník !!!
Platnost známky na rok 2017 končí dnem 28. 2. 2018
__________________________________________________________________________________
Průběžná 11, 250 66 Zdiby
www.obeczdiby.cz

IČO 0024 1032 Tel.: 284 890 013
e-mail : zdiby@obeczdiby.cz

inzerce

Studio Levandule
Studio Levandule
Studio Levandule

Pod záštitou Petry Řehořkové z Petra Clinic
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CVIČENÍ
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Kontakt: partií.
Klecany,žilMírová
480,cév.
Tel.
777
427
bloků svalových skupin, srůstů, změkčení jizev, zpevnění podkoží a redukci objemu
masírovaných
Kontakt: partií.
Klecany, Mírová 480, Tel. 777 975 427

Kontakt: Klecany, Mírová 480, Tel. 777 975 427
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Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek

prodává slepičky z vlastního chovu – Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách a Green Shell typu Arakauna.

Stáří 15 až 20 týdnů.

Cena 159-195 Kč/ks
Prodej se uskuteční:

25. února / 4.dubna / 29. května 2018
vždy v 16:55 ve Zdibech u hasičárny.
Při prodeji slepiček výkup králičích kožek. Cena podle poptávky.
Informace: Po-Pá 9:00-16:00 na telefonních číslech:
601 576 270, 728 605 840

www.obeczdiby.cz
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Masopust 2018 nejen s Ochotníky Zdiby
Nezúčastnili jste se ještě nikdy
zdibského masopustu? Asi si říkáte: „Zas nám tu něco vnucují, určitě objednali stánkaře s jitrnicemi,
pódium s programem, to není nic
pro nás, tohle mají všude.“
To se ovšem mýlíte. Náš masopust
probíhá tak, jak se konával v dávných dobách. Masky jsou vlastnoručně vyrobené, muzikanti hrají,
protože je to baví, sousedky
a sousedé nás vítají u svých domů
jen proto, že nás rádi vidí, a připravují pro nás pohoštění ze své dobré
vůle. A představte si, že na celou tu
záležitost nikdo nedostává žádné
dotace.

Masopust měl vždy svá pravidla.
Konával se nejpozději v úterý
před Popeleční středou, případně
kdykoli v období předcházejícím
čtyřicetidennímu předvelikonočnímu
půstu. A ten půst se netýkal jen
jídla. Nepořádaly se pak ani plesy
či jiné zábavy. Bylo tedy třeba si vše
naposledy užít.
Z tradičních masek nám nechybí
medvěd, dědek, kterého nese
v nůši bába, kobyla Klibna, střapáč,
kněz, který se loučí se symbolem
masopustu, ani Smrt, jež přebírá
vládu pro nastávající postní období.
Náš čáp s miminem v batohu
ale už předpovídá příchod jara.
S medvědem je třeba si zatancovat

pro dobré zdraví, za zvuků písničky
si pak poskočit pro požehnanou
úrodu při příští sklizni. A vyvolávač,
pokud mu to množství zkonzumovaných panáků dovolí, pronese
nakonec smuteční řeč nad končícím
období veselí.
Vždycky se těšíme, s jakými novými
maskami vyrukují účastníci obchůzky. Ani letos jsme nebyli zklamáni.
Naši hostitelé dobře vědí, jaké
pohoštění pro tuhle příležitost připravit. Mohli bychom jistě uskutečnit
soutěž, kdo usmažil nejlepší koblížky
či šišky, kdo měl nejlepší uzené,
ale tu by stejně vyhráli všichni. Uvědomujeme si, kolik práce musela dát

našim skvělým sousedkám a sousedům příprava všech těch pochoutek,
a moc si toho ceníme. A truňku byla
také hojnost. Děkujeme!
Oslava masopustu končívala za starých časů vždycky tancovačkou. Ta
naše letošní skončila muzicírováním
v hospodě U Řeháků. Až do noci
se zpívalo a hrálo, sešlo se velké
množství výborných kytaristů a všem
to dohromady ladilo.
Tak co, přesvědčila jsem vás?
Máte na přípravu masek celý rok!
Za Ochotníky Zdiby
při T. J. Sokol Veltěž
Eva Zemanová
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Oslavy adventu a vánočních svátků
ve zdibském kostele

Plán kulturních akcí 2018

Letošní oslavy zahájila místní základní škola vystoupením žáků
s vánočním programem.

17. března

Maškarní zábava

Žáci nám připomněli, jak to bylo s narozením Ježíška, a potom zazpívali
mnoho krásných písní a koled. Na 1. adventní neděli vystoupil soubor
Mratínské Meluzíny s pásmem těch nejkrásnějších koled. Koncert se
konal pod záštitou obecního úřadu, který též zajistil pro účastníky malé
občerstvení v nedaleké restauraci. V následujících dnech pak přišly
na prohlídku jesliček děti z mateřské školy se svými učitelkami. Všichni
se u jesliček postupně vystřídali. Některé odvážnější děti zazpívaly
i koledy.

23. března

Noc s Andersenem

30. dubna

Pálení čarodějnic

Květen

Zájezd pro seniory

Dne 19. 12. 2017 v kostele vystoupil soubor Klenota z Klecan, pod vedením paní učitelky Sládkové. Sbor přednesl soubor nádherných písní, jako
např. árie ze známých muzikálů, nebo skladbu Karla Jenkinse „Amate
Adea“ a řadu dalších. Byl to hluboký kulturní zážitek.
Na Štědrý den se konala tradiční výstava betlémů a prací žáků ZŠ, doprovázená vánočním koncertem místních ochotníků. Účast byla tak hojná, že se návštěvníci do kostela skoro nevešli. Naši ochotníci předvedli
skvělé vystoupení a je vidět, že se stále zdokonalují. Myslím, že to byla
důstojná oslava Štědrého dne.
Dne 26.12.2017, na Štěpána, se zde konala slavnostní mše svatá
s bohatým hudebním doprovodem. Řápkovi zahráli na trumpety, Helena
Vovsová na violu, Jiří Voves na klarinet a Adam Němec na varhany.
Zahráli krásné koledy a varhany doprovázely celou mši. Všech vánočních
akcí se zúčastnilo velké množství občanů. Zejména účast na mši sv. mile
překvapila.
Velké díky patří všem, kdo se podíleli na sestavení programu a na jeho
realizaci. Zejména pak všem účinkujícím. Dík si zaslouží také pan Bolen
s manželkou, kteří věnovali kostelu chvojí na výzdobu betléma a zajistili
občerstvení při koncertu ochotníků. Dále děkujeme manželům Panchartkovým za zapůjčení tolik obdivovaného mechanického betléma a paní
Anežce Radinové za napečení perníčků pro děti a výrobu perníkového
betléma. Také děkujeme paní Klusáčkové za opatření betlémského světla. Při vánočních akcích se vybralo od spoluobčanů pro potřeby kostela
a farnosti celkem 7 000 Kč.
Evžen Seyfried

Co všechno zažila naše školka v prosinci
Hned 1. 12. jsme všichni odjeli na celodenní výlet na Zámek Loučeň.
Tam nás čekalo zdobení vánočních perníčků, pohádková prohlídka
zámku a procházka labyrinty a bludišti v zámecké zahradě.
3. 12. vystoupila třída želviček a sluníček se svým programem
při rozsvícení vánočního stromu na sokolovně ve Veltěži.
4. 12. navštívil dopoledne naše děti ve školce hodný Mikuláš a divoký
čert. Děti jim přednesly několik básniček a zazpívaly koledy. Za odměnu
každé z dětí dostalo čokoládovou podkovu pro štěstí.
6. 12. nás čekalo moc hezké divadelní představení „Jak se v pekle kujou
pikle“.
8. 12. proběhlo vánoční fotografování dětí.
11. 12. jsme s dětmi dopoledne ozdobili venkovní vánoční stromek,
a jakmile se setmělo, sešli jsme se u stromečku s dětmi a jejich rodiči
a stromek byl slavnostně rozsvícen. U stromečku děti zpívaly koledy
a přednesly básničky. Potom děti předaly svým rodičům vánoční
přáníčka a dárky, které pro ně ve školce vyrobily.
13. 12. vystoupila třída soviček se svým vánočním programem
na vánoční besídce pro seniory v sokolovně ve Veltěži.
18. 12. jsme s dětmi navštívili Zdibský kostel, kde jsme si prohlédli betlém.
20. 12. dopoledne proběhla ve třídách u stromečků vánoční nadílka.
Děti měly pod stromečkem nové hračky, didaktické pomůcky, knihy,
sportovní vybavení. Každé z dětí mělo pod stromečkem i svůj dárek,
který si odneslo domů. Nadílku jsme ukončili ochutnáváním cukroví,
které napekly maminky, kterým tímto děkujeme.
Kolektiv MŠ
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20. května	Volejbalový turnaj
3. června

Dětský den

Červen

Fotbalové utkání hvězd

11. srpna

Zdibský kotlík

Září	Hasičský srandamač
8. září

Brnky Brnky

15. září

Slavnosti pravého a levého břehu

15. září

Nohejbalový turnaj

28. října

Ampliónový průvod s ohňostrojem

Listopad

Divadlo

Listopad	Hasičská zábava
2. prosince

Advent a rozsvěcení vánočního stromu
na sokolovně

Prosinec	Vánoční besídka
Prosinec	Vánoční zájezd
7. prosince

Mikulášská besídka

Prosinec

Zpíváme s Meluzínou

24. prosince

Zpívání v kostele

www.obeczdiby.cz
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MYSLIVECKÝ PLES 2018
Je tomu již osm let, co jsme se rozhodli obnovit tradici mysliveckých
plesů. Důvodem byla snaha o náš příspěvek ke kulturnímu životu
obce a okolí a také snaha o zviditelnění mysliveckého spolku a přiblížení se veřejnosti. Přes počáteční nejistotu se ukázalo, že si lidé
ples oblíbili. Lákala je i bohatá zvěřinová tombola, kvalitní hudba,
velký sál a příjemné prostředí.
A tak i letos se v sobotu 13. ledna konal již osmý tradiční myslivecký
ples, který se opět setkal s velkým zájmem veřejnosti. Tentokráte však
byla organizace poněkud složitější vzhledem k nutnosti zajistit zázemí,
jako je kuchyň, výčep a obsluha. Při této příležitosti chci poděkovat čle-

nům MS Zdiby-Klecany, především panu Pavlu Míškovi, členům Sokola
Veltěž a Obecního úřadu Zdiby, kteří pomohli upravit prostory a zajistit
služby ke spokojenosti účastníků plesu.
Společenský úspěch plesu a kladný ohlas u veřejnosti nás zavazují
k tomu, abychom pokračovali v jeho pořádání i v dalších letech. Na závěr
musíme ocenit moderátorský výkon sokolníka, který dokázal upoutat pozornost dětí a zapojit je do aktivní účasti při předvádění. Bylo to příjemné
odpoledne, které přispělo nejen k propagaci sokolnictví a myslivosti,
ale i ke zpestření kulturního života okolních obcí.
Ing. Jindřich Trpák
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Rozhovor s josefem jarolímem

MAGDALENA V ELITNÍ SÉRII
V sobotu 13. ledna 2018 zavítal kolotoč cyklokrosových závodů
do Mladé Boleslavi. Elitní muži a ženy si to rozdali v parku Štěpánka
o tituly mistrů ČR.
V obou dvou závodech byly k vidění nádherné souboje nejenom o titul,
ale také o nominaci na Mistrovství světa. Přestože nebojovala o úplně
nejvyšší příčky, tak svým výkonem zaujala Magdalena Mišoňová,
pro kterou to byla první účast v elitní kategorii žen.
V předminulé sezóně se v Milovicích stala vicemistryní ČR 2015 v kategorii kadetek. V minulé sezoně se stala v Uničově mistryní ČR 2016
opět v kategorii kadetek. Mistrovství ČR v kadetkách ovládla i v roce
2015 – taky v Mladé Boleslavi.
V této sezoně jako juniorka prvoročanda brala 4. místo mezi ženami.
Pouhých 37 sekund od bronzu.
Po 7. příčce na ME v Táboře v kategorii U23 další skvělý výkon v mistrovském závodě.

Jsi tradičním účastníkem Silvestrovských derby, při posledním jste se
Slávií ve vaší kategorii prohráli 2:1? Jak to vysvětlíš svým věrným sparťanským fanouškům ve Zdibech?
Jen to silvestrovský zápas, jehož cílem jen se sejít a pobavit se starými
kamarády, se kterými jsme po ukončení vrcholové kariéry někdy i hráli
ve společných týmech v nižších soutěžích. Jako například s Jirkou Jeslínkem
a dalšími. Zde se setkáváme ve svých tradičních mužstvech jako rivalové.
Slávia se na tento zápas připravuje měsíc předem a my se scházíme a přímo
na Silvestra na hřišti.
Takže zanedbaná příprava?
To bych neřekl, protože v našem věku už každý trénink bolí. Jak mi říkal
Martin Hašek, buď rád, že v šedesáti chodíš.
Přijal si pozici předsedy Komise pro sport, co od toho očekáváš
a co máš v plánu pro letošní rok?
Rádi bychom, když počasí dá, uspořádali na rybníku bruslení s Pavlem Kolaříkem a Jirkou Černochem pro mládež a vlastně i celé rodiny, aby viděli, co lze
všechno na bruslích s hokejkou a pukem dokázat. Budou mít možnost také
získat rady z úst těch nejpovolanějších. Rád bych zapojil do pohybu pro zdraví
všechny věkové kategorie. Současná společnost si na to pro velké pracovní
vytížení málo kdy najde čas, a to nemluvím o tom, kolik mladí tráví času u počítačů. Líbilo by se mi, kdyby se podařilo o prázdninách zorganizovat alespoň
týdenní sportovní tábor pro děti. Uvidím, co se s tím dá dělat.
Proběhl Předsilvestrovský běh pro celou rodinu. Jaký jsi z toho měl pocit?
Abych se přiznal, mé dojmy jsou velmi pozitivní. Nejvíc mě těšil pohled
do rozzářených dětských očí, kdy měly možnost závodit v jednom týmu
společně s rodiči nebo prarodiči. To štěstí, které z nich sálalo při předávání
cen, bylo pro mě tou největší odměnou. Rád bych, aby se z toho stalo tradicí
a počet účastníků narůstal. Je to ta nejlepší relaxace v období, kdy se všichni
válíme u televizí a cpeme se. Jen si myslím, že kdyby se to hlásilo i rozhlasem
po celé obci, byla by účast hojnější.
V letošním roce by se rozhlas měl díky získané dotaci vybudovat
na celém území obce.
Děkuji za rozhovor
Jan Tvrdý
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Svými výkony se Magdalena řekla o nominaci na světový šampionát
v kategorii žen do 23 let.
(pm)
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Lidové moudro:...

Pomůcka:
Pryskyanoa
Atair
řice
maat, spin

Posílati
depeši Lotyšské Domácky
Otakar
kabelem platidlo



Bývalé
státní
sanatorium

Cvičení

Starořek Okamžitě



Výplň
okenních
křídel

Sevření

Lyže
(zast.)

Člen
lodní
posádky

Hebrejské
muž. jm.
Úžas
(bás.)

Den
v týdnu
Čichový
orgán

Nadávat



2. díl Domácky Kaprovitá
tajenky
Alina
ryba

Tyran
Amilův
druh
Domácky
Dolores
Hloupá
žena

Mezon K
Nápor

Hle
(nář.)

Moment
hybnosti
Setina
hektaru

Ženský
hlas
Domácky
Olga
Vápencová oblast

Osamocena
Místo
toho

Lehčeji
Omastek

Básnický
zápor
Druh
buvola

Titěrný
člověk
Polovina
(nář.)

Lyžařský
vosk
Ženské
jméno

Značka
astatu

Harmonie
Heslo
Částice
hmoty
Obtížný
hmyz

Umění
Zkomponovat

Říční
korýš

Jméno
politika
Palmeho
Botička

Stolička
Sloven.
„síto”

Vrstva
zemské
kůry
Beduínský
plášť

Osud
Kód
letiště
Londýn

Papoušek Značka
radiánu
Prezent
Druh
nádoru

Zbrojnoš
Stará
dutá míra

Čtvrtarchový
formát



Anglicky
„inkoust”

Dálava
Domácky
Daniel

1. díl
tajenky



SPZ
Kolína

Volání
o pomoc
Zemní
násep

3. díl
tajenky

Japonská
potápěčka
Omarova
družka

Hvězda
v souhvězdí Orla
Sjezdit

Oddělení
technické
kontroly
Eliška

Ovinout
Edém
Název
písmene
X

Napomínati

Moje
Značka
plynových
spotřebičů
Zhoubná
nemoc
Řeka

Sloven.
„jistota”
Římských
49

Jakost
půdy

Perský
koberec

Podmítat

Mužské
jméno

Planetka

Mistři
popravčí

(Tajenka: Obtížné není děti dělat, ale živit je.)

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 výšku

210 x 148 mm
+ 5 mm přesah

210 x 74 mm
+ 5 mm přesah

92 x 130 mm

1 500 Kč

750 Kč

1 500 Kč

1/4 STRANY
sloupec
44 x 265 mm
750 Kč

1/8 STRANY
92,5 x 62 mm
375 Kč

750 Kč
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