rá Boleslav dochází k přesunu agend pracovišť
bitská 477). Pracoviště na adrese Orebitská 477
ká 7, Praha 1, kde budou zajištěny následující

Praze, budou přesunuty do objektů ve městě
é Boleslavi na adrese Masarykovo náměstí 28.
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Kateřina žijící v Úvalech
si zařizuje živnostenský list,
a protože ráda jezdí vlakem, spojí
příjemné s užitečným a nechá se
dopravit do blízkého úřadu
městské části Praha 21, kde jí
s její žádostí pomůžou. Kateřiny
se v tomto případu přesun agend
do Brandýsa nijak nedotýká.

cz

Chcete mít vždy
aktuální infoRmace
o dění v obci?

zaregistrujte
se na
www.obeczdiby.cz
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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

srpen 2017

podĚkování
Vážený pane starosto,
jménem Spolku Sport4active bych
obci Zdiby i Vám osobně rád poděkoval
za podporu, které se od vás dostalo
druhému ročníku běžeckého závodu Kros
Zdiby-Klecany.
Závod měl u veřejnosti opět pozitivní
ohlas, což dokládá i nárůst celkového
počtu závodníků na číslo 170.
Oproti minulému roku dorazilo zejména
daleko více nejmenších běžců,
kteří absolvovali dětské kategorie.
Pevně doufám, že nám zachováte přízeň
i do dalších ročníků Krosu Zdiby-Klecany.

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
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

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.

Vážení spoluobčané,
po prázdninách začíná pro většinu rodičů
školou povinných dětí klasický kolotoč
starostí, který se i v dopravě dotkne
spousty dalších. Probíhající práce na D8
tomu jistě z hlediska plynulosti dopravy
příliš nepomohou, ale jedná se o práce,
které jsou třeba udělat, tak se snažte je
brát s pochopením a trpělivostí. Pamatujte, že rozčilování se, je ničení vlastního
zdraví na úkor hlouposti jiných. Nejsem
vzorem cností a ne vždy se mi daří
zachovat chladnou hlavu, ale Vám přeji ať
jste v tomto směru úspěšnější.

Kontakty

Velitel Obecní policie Zdiby
Luděk Wachtl
e-mail: wachtl@policiezdiby.cz

SLOVO STAROSTY

Brigáda v lese
Na čihadle
Podzimní brigáda v lese
Na Čihadle na Zlatém kopci
proběhne v sobotu 7. 10. 2017
od 13 do 16 hodin.
Budeme upravovat cesty a dočišťovat les. Vezměte si, prosím,
s sebou pily, křovinořezy, hrábě
a dobrou náladu.
A už tradičně, občerstvením
s besedou u ohně bychom měli
pracovní odpoledne ukončit.
Jiří Žáček

Není to jediná zátěž, která bude působit
v nejbližším okolí rozkoly mezi lidmi,
kteří mají mezi sebou jinak pohodové
vztahy. Blíží se volby do poslanecké
sněmovny a v tomto období, stejně jako
v období komunálních voleb, stoupá
mezi lidmi napětí a vzrůstá vzájemná
nevraživost. Začíná období zpochybňování
duševního zdraví a morálních kvalit jedinců zastávajících jiný názor na věc a jiného
politického smýšlení, než máte vy sami.
Snažte se být tolerantní a dopřát druhým
právo na jejich vlastní názor. Několikrát
jsem byl v posledních letech svědkem
toho, jak málo stačí k tomu, aby jindy
rozumní lidé reagovali jako „splašené
stádo“ (tohle přirovnání nemá za účel
někoho urazit) a bez skutečné znalosti

věci přestali být na určitou dobu těmi
logicky uvažujícími lidmi a nechali se
ničit vyfabulovanou „realitou“. Také k nim
občas patřím. Z vlastní zkušenosti vím,
že většina lidí ve Zdibech taková není
a je schopná zhodnotit, co je skutečné
a co ne. Přeji všem, aby tohle období
zvládli s nadhledem, trpělivostí a s trochou pochopení pro ty, co takové situace
vyvolávají. Snaží se nás přesvědčit,
že oni jsou ti nejlepší, komu máme odevzdat svůj hlas. Někdy je to těžká volba,
ale nejlépe za každého mluví jeho skutky
a odvedená práce.
Kromě výše uvedeného budou některé
z nás čekat další omezení. Stále probíhá
výstavba nových tříd základní školy, kde
se zatím jeví jako pozitivní pouze dokončení provizorní modulové třídy. V průběhu
měsíce září by měly být zahájeny práce
na rozšiřování kanalizačních řadů
a čističky. V letošním roce to bude nejspíš
etapa Holosmetky a po čističkou v lese.
Opravy některých místních komunikací
před zimou a příprava rozšíření silnice
na Holosmetky a pokračování Na Brnky.
V oblasti kultury budou v září oslavy
na Brnkách, Slavnosti Pravého a Levého
břehu, kde je naše obec letos spolupořadatel a hasičské závody na fotbalovém
hřišti. Lampiónový průvod s ohňostrojem,
besídky a vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ,
vystoupení ochotníků a akce Kaštánku,
besídka a zájezdy pro seniory a adventní
akce v kostele a rozsvěcení vánočního
stromu. Nejen nepříjemnosti, ale i zábava.
Tak jako v loňském školním roce jsem
připraven finančně podpořit kroužek zdravovědy a sebeobrany, aby byly finančně
dostupné pro větší množství zájemců.
Přeji Vám pohodu a úspěchy ve zbytku
letošního roku
Jan Tvrdý

modulová třída
Přes prázdniny se podařilo vybudovat provizorní modulovou třídu. Obec zakoupila
moduly a zbytek už je výsledkem dobré spolupráce s místními řemeslníky. Po dokončení
budování nových tříd na stávající MŠ, bude možno modulovou třídu využít jako provizorní
třídu pro MŠ nebo jako prostory pro klub seniorů a dětské kroužky. Prostory jsou vybaveny WC a klimatizovány.
Zdeněk Jurkeník
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Lysá nad Labem
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Seznam úřadů obcí s rozšířenou působností a úřadů městských částí Praha 1 až 22 zvýrazněných na mapě:
Úřad
Městský úřad
Brandýs nad Labem –
Stará Boleslav

18
19
8

6
Kralupy nad
17
KralupyVltavou
nad

1

Čelákovice

Neratovice

Neratovice

10

13

21

Odolena Voda

Brandýs nad Labem
– Stará Boleslav

Odolena Voda

4

Brandýs nad Labem
– Stará Boleslav

16

8
1

6
13

17

18
19

6

5

1
5

2

13
12

2

918

3

8

Čelákovice

19 14

20

14

20

9

10

3

Čelákovice
21

4

10

15
22

11

4

21

Říčany

11

12

Úvaly
Český Brod

Úvaly

15

16

Lysá nad Labem

Český Brod

22

11

12

Lysá nad Labem

Úvaly

15

17

Městský úřad Říčany

20

14

3

2

5

Vltavou

9

Český Brod

22

Říčany

16

Říčany

Legenda:
Legenda:
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Legenda: Vybraná města ve správním obvodu

Pracoviště MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav na adrese Biskupská 7, Praha 1

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Vybraná
města
správnímpůsobností
obvodu včetně 22 úřadů městských částí Prahy
Úřady
obcí ve
s rozšířenou
Vybraná města ve správním obvodu

Pracoviště MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav na adrese Biskupská 7, Praha 1

Pracoviště MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav na adrese Biskupská 7, Praha 1
Úřady obcí s rozšířenou působností včetně 22 úřadů městských částí Prahy

Úřady obcí s rozšířenou působností včetně 22 úřadů městských částí Prahy

Městský úřad Český
Brod
Městský úřad Lysá
nad Labem
Městský úřad
Neratovice
Městský úřad Kralupy
nad Vltavou
Úřad městské části
Praha 1
Úřad městské části
Praha 2
Úřad městské části
Praha 3
Úřad městské části
Praha 4
Úřad městské části
Praha 5
Úřad městské části
Praha 6
Úřad městské části
Praha 7
Úřad městské části
Praha 8
Úřad městské části
Praha 9
Úřad městské části
Praha 10
Úřad městské části
Praha 11
Úřad městské části
Praha 12
Úřad městské části
Praha 13
Úřad městské části
Praha 14
Úřad městské části
Praha 15
Úřad městské části
Praha 16
Úřad městské části
Praha 17
Úřad městské části
Praha 18
Úřad městské části
Praha 19
Úřad městské části
Praha 20
Úřad městské části
Praha 21
Úřad městské části
Praha 22

Adresa
Masarykovo nám. 1, 2
Ivana Olbrachta 59/2
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
náměstí Husovo 70
282 01, Český Brod
Husovo náměstí 23
289 22 Lysá nad Labem
Kojetická 1028
277 11 Neratovice
Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou
Vodičkova 18,
115 68 Praha 1
náměstí Míru 20/600
120 39 Praha 2
Havlíčkovo nám. 9/700
130 85 Praha 3
A. Staška 2059/80b,
140 46 Praha 4
Nám. 14. října 1381/4,
150 22 Praha 5
Československé armády 601/23,
160 52 Praha 6
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7,
170 00 Praha 7
Zenklova 35/1,
180 48 Praha 8
Sokolovská 14/324,
190 00 Praha 9
Vršovická 1429/68,
101 38 Praha 10
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4
Písková 830/25,
143 00, Praha 4
Sluneční nám. 2580/13,
158 00 Praha 13
Bratří Venclíků 1073/8,
198 00 Praha 14
Boloňská 478/1,
109 00 Praha 15
Václava Balého 23/3
153 00 Praha-Radotín
Žalanského 291/12B,
163 02 Praha 17
Bechyňská 639,
199 00 Praha 9
Semilská 43/1
197 00 Praha 9 - Kbely
Jívanská 647,
193 21 Praha 9
Staroklánovická 260,
190 16 Praha 9
Nové náměstí 1250/10
104 00 Praha 114

Webové stránky
http://www.brandysko.cz/potrebuji-si-vyridit/d26899/p1=1122
http://info.ricany.cz/mesto/potrebuju-si-vyridit
http://www.cesbrod.cz/section/potrebujizar
https://mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/potrebuji-sivyridit
http://www.neratovice.cz/potrebuji-si-zaridit.asp?
https://www.mestokralupy.cz/mestsky-urad/jak-covyridit/
http://www.praha1.cz/cps/potrebuji-si-vyridit.html
http://urad.praha2.cz/Urad
http://www.praha3.cz/urad/potrebuji-vyridit
http://www.praha4.cz/Potrebuji-si-vyridit-1
http://www.praha5.cz/cs/sekce/jak-si-zaridim-resenizivotnich-situaci/
https://www.praha6.cz/codelat/
http://www.praha7.cz/Urad-mestske-casti/Jak-sizaridim-/-reseni-zivotnich-situaci
https://www.praha8.cz/Potrebuji-vyridit-temata.html
https://www.praha9.cz/potrebuji-vyridit
http://www.praha10.cz/navody-a-formulare.aspx
https://www.praha11.cz/cs/potrebuji-si-zaridit/zivotnisituace/
https://www.praha12.cz/jak-zaridit/ds-1026/p1=6423
http://www.praha13.cz/Jak-si-zaridit
https://www.praha14.cz/urad-mestske-casti/zivotnisituace-kategorie/vse/
http://www.praha15.cz/urad/
http://www.mcpraha16.cz/Zivotni-situace
https://www.repy.cz/zivotnisituace
http://www.letnany.cz/
http://www.praha19.cz/reseni_zivotnich_situaci.html
http://www.pocernice.cz/urad/uredni-hodiny/
http://www.praha21.cz/zivotni-situace
http://www.praha22.cz/zivotni-situace/
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Na základě rozhodnutí vedení města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav dochází k přesunu agend pracovišť
městského úřadu, která se nacházela v Praze (Biskupská 7 a Orebitská 477). Pracoviště na adrese Orebitská 477
se ruší. Provoz bude částečně zachován jen na adrese Biskupská 7, Praha 1, kde budou zajištěny následující
agendy:
1. Vydávání řidičských průkazů a evidence řidičů
2. Oddělení sociálně právní ochrany dětí
3. Sociální kurátor
4. Výdej průkazů ZTP
5. Podatelna
Ostatní agendy, které byly dosud vyřizovány na pracovištích v Praze, budou přesunuty do objektů ve městě
Brandýs nad Labem na adrese Ivana Olbrachta 59/2 a ve Staré Boleslavi na adrese Masarykovo náměstí 28.
Na pracovišti Biskupská 7 je již nebude možné vyřídit.

KAM NA ÚŘAD?

PRAHA

Když potřebuji občanský průkaz, cestovní pas, živnostenský list nebo
přihlásit vozidlo a získat SPZ?
Díky rušení místní příslušnosti je pro vyřízení těchto úkonů možné zajít
na kterýkoli úřad obce s rozšířenou působností. V okolí můžete vyrazit
například do úřadů městských částí Prahy 1 až 22 nebo do městských úřadů
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Neratovice, Kralupy nad Vltavou, Lysá nad
Labem, Český Brod a Říčany.
Když potřebuji řidičský průkaz, průkaz ZTP nebo vyřídit záležitost vztahující se
k oddělení sociálně právní ochrany dětí?
Tyto záležitosti budou řešeny na pracovišti na adrese Biskupská 7, Praha 1
nebo na pracovišti v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi.
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Petr z Odolena Vody pracuje
v Praze, do práce dojíždí autem.
Nyní potřebuje nový řidičský
průkaz. Pro ten po cestě z práce
zajde do Biskupské tak, jak je zvyklý.
Také se mu blíží konec platnosti
občanského průkazu. Ten si může
vyřídit na kterémkoli úřadu městské
části Prahy. Petr si ho vyřídí
na Praze 4, kde pracuje.

Městský úřad v Brandýse nad Labem
– Staré Boleslavi většinu agend,
které se nacházely na pracovištích
v Praze, svým občanům
zprostředkovával i v budově úřadu
v Brandýse. Změna se tak dotýká
především občanů, kteří byli zvyklí
vyřizovat si své záležitosti
na pracovištích v Praze.
Více na: www.brandysko.cz

Kateřina žijící v Úvalech
si zařizuje živnostenský list,
a protože ráda jezdí vlakem, spojí
příjemné s užitečným a nechá se
dopravit do blízkého úřadu
městské části Praha 21, kde jí
s její žádostí pomůžou. Kateřiny
se v tomto případu přesun agend
do Brandýsa nijak nedotýká.

www.obeczdiby.cz
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Přímý sjezd z dálnice
Dne 16. 6. 2017 vyvěsil Stavební úřad Klecany na své úřední desce (vyvěšeno také na ÚD Zdiby) Územní rozhodnutí o umístění stavby přímého
sjezdu z dálnice D8 směrem na Líbeznice. Tímto bypassem se zrychlí sjezd
z dálnice a nebudou se tvořit odpolední fronty při sjezdu na Zdiby. Majitelé
pozemků vydali souhlas se stavbou a tak doufáme, že stavbu nenapadnou
nějaké spolky či sdružení, čímž by se termín zahájení stavby jistě posunul.
O celém průběhu této stavby i přípravy stavby tramvajové dopravy v této
oblasti vás budeme samozřejmě průběžně informovat na webu i ve Zdibském zpravodaji.
Jiří Žáček

Naše obec recyklací elektrospotřebičů
výrazně ulevila životnímu prostředí
Loni zdibští občané odevzdali k recyklaci 179 televizí, 13 monitorů a 852 kg
drobného elektra.
Snaha obyvatel obce Zdiby recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik
let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a
počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně
vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci
vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci
skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové
společnosti ASEKOL, která s obcí Zdiby dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných
elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce
v loňském roce vytřídili 179 televizí, 13 monitorů a 852,00 kg drobných spotřebičů. Tím
jsme uspořili 45,15 MWh elektřiny, 2 050,36 litrů ropy, 224,84 m3 vody a 2,39 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 10,15 tun CO2 ekv., a produkci
nebezpečných odpadů o 47,60 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších,
má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace
běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky,
nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých
monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých
5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí,
si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů
a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální
recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci
byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba
energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla
pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Nová kontejneroviště
V rámci zkulturnění odpadového hospodářství jsme zřídili další kontejneroviště na tříděný odpad. Jedná se o ulice Spojovací, Horní, V Údolí, Zlatý
Kopec (trojdomky), Sedlecká. Tím se snažíme rozmístit kontejnery mimo
hlavní ulici Průběžná a následně od 15. 10. 2017 zrušíme kontejneroviště
u Syslováku. Zbývá nám ještě zajistit odvoz tříděného odpadu z lokality
pod celnicí, kde nedošlo k dohodě o umístění nádob s majitelem pozemků
a komunikací. Po dohodě s firmou IPODEC budeme obyvatelům této lokality svážet plasty a papír v pytlích, které budou zdarma od obce dostávat
jednotlivé domácnosti. Odvoz pytlů bude prováděn na náklady obce
každé úterý mezi 9-10 hod. do sběrného dvora, a odtud je vyzvedne firma
IPODEC. Je to práce i finanční prostředky vynaložené navíc, ale souhlas
majitele pozemku pro umístění kontejneroviště nebylo možno získat ani
po dvou letech snažení. V případě, že bude docházet k přetížení některých
svozných míst, budeme i nadále jednotlivá území posilovat. Po stabilizaci
jednotlivých kontejnerovišť, začneme s jejich „zkrášlováním“ tak, aby zapadala do okolí. Jsme rádi za vaši spolupráci a děkujeme.
Jiří Žáček

...možná vám taky tahle cedule udělala takovou radost jako mně!
Kontejneroviště u Atrie naší obci opravdu neslušelo a je moc dobře,
že už není. Tato skládka uprostřed obce naši obec opravdu jen
hyzdila..
Jsem moc ráda, jak mizí (doufám, že se podaří zrušit i to u Syslováku) nevzhledná a anonymní kontejneroviště z ulic naší obce. Věřím
tomu, že malá kontejneroviště jsou tou správnou cestou – že lidé si
„adoptují“ své kontejneroviště a obci pomohou v jejich okolí udržovat
pořádek a upozorní občany, které se k našemu kontejnerovišti nebudou chovat vždy tak, jak si takové hezké udržované kontejneroviště
zaslouží... aspoň tak to dělám já, když potkám někoho, kdo odváží
ostříhané větve a jiný odpad ze zahrady do loni vyčištěného lesíka
u ulice K Holosmetkům přesto, že na druhé straně lokality je často
umístěn kontejner na BIO odpad.
Zdá se mi, že se podařilo nastavit, možná i zvýšit frekvenci svozu
tříděného odpadu tak, že už nejsou kontejnery přeplněné a okolí
zavaleno odpadem, který se do kontejneru nevejde... A líbilo by se
mi ještě víc, kdyby se podařilo vyjednat s firmou IPODEC zvýhodnění
občanů, kteří poctivě třídí a vývoz popelnice by stačil jen jednou
za dva týdny... to by bylo něco!
V naší obci je pořád ještě dost malých černých skládek... doufám, že
budou postupně mizet i ony a bude tak moci vzniknout více takových
lokalit (jako vyčištěný les Na Čihadle), kde budeme moci trávit příjemné chvilky odpočinku.
Příjemná lokalita by mohla vzniknout třeba právě v blízkosti zrušeného kontejneroviště u Atrie, za rybníkem v okolí Přemyšlenského
potoka, popřípadě se domluvit s majiteli Atrie, zda by neotevřeli
areál i pro veřejnost a zda by právě tam nemohl vzniknout park,
popř. centrum obce, které zde tolik chybí!
Záleží jen a jen na nás, jak naše obec bude vypadat – jestli chceme
mít kolem sebe hezké a čisté prostředí nebo se zavřeme za ploty
našich zahrad a zahrádek a budeme dělat, že svět za nimi neexistuje.
Lenka Čápová
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HOBR ExPRESS
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
BRNKY-ZLATÝ KOPEC-ZDIBY-HOLOSMETKY

jízdní řád od 4. do 29. 9. 2017
přemyšlení-zdiby, na zn. Z
Z polní

škola Z

v kopci Z

Z zelená

na ladech
Z
Z u vodojemu
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Z šípková

Z u
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Pro jízdu sPojením HoBr Platí
PředPlacené jízdenky
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Hromadnou doPravu.
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opoziční okno

Doplňující informace zastupitele Ing. Zbyňka Smetany
NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN JE NEVYHNUTELNÝ
Zastupitelé obce se již druhé volební období zabývají změnou
územního plánu. A přou se. Stačí pouhá změna územního plánu
nebo je nutné mít územní plán nový? Co je tedy ten územní
plán a proč je kvůli němu tolik povyku? K čemu je vlastně
dobrý? Mám se o něj zajímat i já nebo je jen pro toho, kdo chce
stavět?
Územní plán je nejdůležitějším dokumentem obce, který řeší
podobu celého území obce. Je podrobným popisem toho, jak
bude území obce uspořádáno, kde bude možné postavit rodinné
domky, kudy povedou komunikace, kde vyrostou průmyslové
areály, ale i škola, obchody nebo kde bude vymezena louka
či pole. A naopak vymezuje i území, kde se stavět nebude
nebo kde se bude moci stavět, až bude dosaženo nějaké
podmínky. Případně změní charakter území a navrhne přeměnit
stavební pozemek zase zpátky na ornou půdu.
Tak jako každý dlouhodobý plán je třeba i územní plán jednou
za čas vzít a zamyslet se, zda vše, co jsme si naplánovali, ještě
platí. K tomuto účelu slouží Zpráva o uplatňování územního
plánu, která se pořizuje nejméně jednou za čtyři roky a podává
obrázek o tom, jak se platný územní plán osvědčil, co je potřeba
případně změnit, zrušit nebo nově vymezit. Laicky řečeno
takové pololetní vysvědčení územního plánu.
Územní plán obce Zdiby je od prvopočátku (od roku 2006) špatný. A jsou-li špatné základy, jakákoli úprava bude také špatná.
Ti, kteří na špatnou kvalitu územního plánu trvale upozorňují,
jsou přehlasováni loajálními stoupenci starosty Tvrdého, aniž
vůbec tuší, o čem hlasují, co schvalují a jaké to má pro obec
a její obyvatele dopady. O nevhodnosti stávajícího územního
plánu svědčí také obrovské množství žádostí, které byly podány
k oběma vyhlášeným změnám územního plánu. Ještě si
připomeňme, že první pokus o Změnu č. 1 byl pro nezákonnost
zrušen Krajským úřadem, přičemž tento „pokus“ předchozího
vedení stál obec zhruba 1.200.000,- Kč.

Proč říkáme, že je platný územní plán špatný a proč vytrvale
navrhujeme, aby se připravil územní plán zcela nový? Územní
plán vymezil k zástavbě takové pozemky a stanovil takové
podmínky, že prakticky zablokoval výstavbu a rozvoj v celé obci.
Do rezervy územního plánu, a tedy do zastavitelných ploch, se
dostalo 135.000 m2 polí v Brnkách. Polí nezasíťovaných,
ke kterým nevedou komunikace. Do doby, než bude pole zastavěno rodinnými domy, nebude možné povolit další výstavbu.
Pokud bychom jako měrnou jednotku vzali 1.000 m2 na jeden
rodinný dům, potom toto pole blokuje výstavbu pro 135 rodin!
Dále územní plán nařídil etapizaci, což znamená, že v území,
které je etapizací zasaženo, se bude moci stavět až tehdy,
budou-li splněny podmínky, které etapizace nastavila. Těmito
podmínkami jsou výstavba Nové Průběžné a revitalizace
Přemyšlenského potoka. Všichni už dnes s jistotou víme,
že Nová Průběžná postavená nebude, a to nikoliv jen s ohledem
na nedostatek finančních prostředků, ale proto, že se vedení
obce pro svou aroganci a nabubřelost nedohodlo s vlastníky
pozemků, přes jejichž území plánuje komunikaci postavit.
Dokud nebude nová silnice stát, nebudou stát ani nové rodinné
domky na Zlatém Kopci a dále v Brnkách.
Jednoduchým řešením by se mohlo jevit zrušení etapizace.
Určitě mohlo. Bohužel etapizaci zrušit nelze! Lépe řečeno,
etapizaci nelze zrušit změnou územního plánu. Etapizaci by
mohl „zrušit“ jen nový územní plán, který by mohl nově a lépe
vymezit zastavitelné pozemky a zohlednit nové potřeby obce.
Vzhledem ke změně právních předpisů by to už ale byly jiné
pozemky, než které jsou jako zastavitelné vymezeny v současné
podobě územního plánu. Laicky řečeno, do nového územního
plánu by se již nikdy nedostaly pozemky, které „je potřeba“ mít
v něm nyní. Zato by s největší pravděpodobností mohli začít
stavět roky blokovaní majitelé pozemků na Zlatém Kopci. Ale ti
bohužel nejsou voliči současného vedení obce.
A jak to vlastně vypadá s druhou Změnou č. 1 územního plánu,
o kterou se pokouší současné, staronové vedení obce? Šest
zastupitelů okolo starosty Tvrdého si navzdory všem zvyklostem

a legitimním a smysluplným námitkám opozice odsouhlasilo,
že vyhoví cca 90 žádostem o změnu využití pozemků, aniž by
znali, a chtěli znát, výsledky Zprávy o uplatňování územního
plánu. Zpráva o uplatňování územního plánu ovšem následně
konstatovala, že zastavitelné plochy v obci nejsou doposud
vyčerpány a není tedy možné vymezovat nové plochy, určené
k zástavbě. Ing. Vich coby létající pořizovatel neměl velký
manévrovací prostor a nic jiného ve Zprávě ani konstatovat
nemohl. Co to znamená? Že žadatelé, kteří byli vědomě uvedeni
v omyl, že budou moci stavět, opět stavět nebudou, protože jednoduše podle právních předpisů nemohou. A nepomůže jim ani
skutečnost, že zastupitelstvo jejich žádosti předem „vyhovělo“.
Zastupitelstvo totiž nemůže přetlačit zákon. A skutečnost,
že pokud není prokázána nemožnost využít stávající plochy,
které jsou k dispozici, nejde vymezit další nové, je zakotvena
přímo ve stavebním zákoně. Takže nové plochy k zástavbě
být vymezeny nesmí a je povinností dozorového orgánu, čili
krajského úřadu, aby toto ohlídal a něco takového nepřipustil.
Opoziční zastupitelé a spolek Otevřeno o 106, z.s. si nechali
vypracovat dva nezávislé odborné posudky, z nichž jednoznačně vyplývá, že jedinou cestou, jak z tohoto začarovaného kruhu
ven, je nový územní plán! Územní plán, který po předchozích
diskuzích s širokou veřejností o potřebách změn v území
a na základě celospolečenské shody, navrhne nezávislý
odborník ve spolupráci s urbanisty a architekty. Navíc i samotná
Zpráva na mnoha místech konstatuje, že problémy je nutné
řešit změnou koncepce. A koncepci není možné řešit změnou
územního plánu, ale jen a pouze novým územním plánem.
Závěrem lze konstatovat, že jsme opět, již desátý rok, v patové
situaci, za kterou vděčíme šestici vládnoucích zastupitelů. Kolik
dalších let si to ještě necháme ještě líbit? A kolik nás to ještě
bude stát?
Zastupitel Ing. Zbyněk Smetana

Redakční rada Zdibského zpravodaje neodpovída za obsah příspěvků na této straně. Do jejich obsahu nebylo zasahováno.
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požár na d8
Dne 12. 8. 2017 v 19:21 na dálnici D8 ve Zdibech, směr Klecany, Ústí nad Labem hořel kamion. Na místě zasahovala jednotka dobrovolných hasičů
obce Zdiby i další hasičské jednotky, strážník Obecní policie Zdiby a policisté PMJ Praha.

Kroužek Mladých hasičů

Hasičský „SRANDAMAČ“

Od září nám opět začíná kroužek Mladých hasičů. Do další sezóny
se nám díky vaší pomoci podařilo získat nové vybavení. To nám zajistí, že se s dětmi budeme moci pustit do dalších hasičských sportů
a stávající rozjet ještě více naplno!

V sobotu 23. září pořádáme 2. ročník HASIČSKÉHO „SRANDAMAČE“, takže pokud se
chcete pobavit a podívat se na nás i na hasičské sbory z okolí a jejich techniku, určitě
dorazte. Tato sobota bude totiž patřit hasičskému sportu, a to soutěži v požárním útoku.
K vidění budou družstva dětí, žen i mužů. Pro diváky bude po celý den zajištěna hudba
i občerstvení. Prohlédnout si bude moci hasičskou techniku naší i okolních sborů,
které na soutěž přijedou. Přijďte nás podpořit a zároveň se pobavit!

Vybavení je základem, a i když se snažíme některé pomůcky si sami
vyrobit či zakoupit, je to dosti časově a finančně náročné. Proto jsme
nesmírně rádi za vaši veškerou podporu, která nám v rozvoji hasičského sportu velmi pomáhá a bez které bychom náš kroužek nemohli dále
rozvíjet.
Velké díky patří rodině Davídkových a rodině Bartošových, díky kterým
máme nyní hasičské vybavení i pro naše nejmenší děti z přípravky.
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Oslavy 790 let Brnek
Pokud chcete vidět naše nejmenší v akci, tak se přijďte podívat v sobotu 9. září
na Oslavy 790 let Brnek. Děti z přípravky tam předvedou scénku dopravní nehody, ukážeme také požární útok či naší techniku. Děti si budou moci např. vyzkoušet džberovou
stříkačku i lafetu a důkladně prozkoumat hasičské auto a další vybavení, které máme
k dispozici.

www.obeczdiby.cz

nová oprávnění
Obecní policie
Od 1. července 2017 můžete nově dostat pokutu od strážníka obecní, městské policie i za telefonování za jízdy, projetí křižovatky na
červenou, nezastavení na pokyn, neumožnění chodci přecházení na
přechodu nebo i nerespektování vyhrazeného pruhu pro autobusy a
porušení místní, přechodné úpravy atd.

srpen 2017

Pachatel ujel z místa dopravní nehody
Strážníkům Obecní policie Zdiby se za pomoci obecního kamerového dohlížecího
systému (OKDS) podařilo dohledat možného viníka „dopravní nehody – motocyklu se
zraněním“, která se stala na křižovatce Průběžná x Na Brnky, Zdiby dne 15. 8. 2017.
Spisový materiál byl předán vyšetřujícím policistům.

míle
Dne 5. 8. 2017 od 11:30 zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby motocyklový doprovod
při cyklistické akci „Holosmetská míle 2017.

divočál pokousal jezevčíka
Dne 4. 8. 2017 v 15:40 byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Městskou
policií hl. m. Prahy, že na linku 156 bylo oznámeno, že na cyklostezce
Zdiby, Troja leží těžce poraněný pes. Strážníci motohlídky OP Zdiby
poskytli jezevčíku místního myslivce „první pomoc“, vyrozuměli veterinární záchrannou službu PET–MEDIC a zajistili okamžitý přesun na operační
sál veterinární ordinace Klíčany.

krádež ovoce
Obecní policie Zdiby ukončila po 19 dnech šetření – případ krádeže ovoce v sadu JZD
Klecany ve Větrušicích. Strážník okrskář dohledal pachatele ve věku 55 a 64 let a úmyslné protiprávní jednání projednal v příkazním řízení na místě (strážník je oprávněn ukládat
pokuty příkazem na místě až do výše 10 000 Kč). Oba dva aktéři mají nově i „zápis“
v Rejstříku trestů, evidence přestupků.
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Myslivost
beseda s prvňáky
Myslivecký spolek Zdiby - Klecany, jmenovitě myslivecký hospodář
pan Antonín Matějka, obdržel žádost paní učitelky ze ZŠ Klecany
o uspořádání besedy pro děti o přírodě a myslivosti.
Uvítali jsme tuto možnost prezentace, a tak ještě před prázdninami dne
14. 6. 2017 proběhla beseda žáků tří prvních tříd s naším mysliveckým
hospodářem. Celkem 65 dětí s učitelkami se soustředilo v aule mateřské
školy a tam si vyslechlo povídání o přírodě v našem okolí, o zvěři,
která tu žije, o její ochraně či případných nástrahách při setkání s ní
v lese či na poli.
Pro větší názornost pan Matějka ukazoval dětem obrázky zvěře, zuby
černé zvěře, růžky či shozy parohů, například srnce. Při této příležitosti zdůraznil význam června – měsíce myslivosti, kdy se v přírodě rodí
nejvíce mláďat. Také připomenul zásady správného chování například
při nalezení takzvaně opuštěného mláděte či při setkání s černou zvěří.
Děti se ptaly na vše, co je zajímalo, a dá se říci, že se dozvěděly mnoho
novinek.
I když nebylo snadné přednášet a přitom udržet pozornost takového
počtu prvňáčků, myslíme si, že se beseda líbila a že posloužila k propagaci myslivosti a ochrany přírody u našich nejmenších. Svědčí o tom
i přijetí nabídky od našeho předsedy JUDr. Václava Holého na uspořádání „Procházky s myslivci“ pro klecanské děti tak, jak ji již několik let pořádáme pro děti z Větrušic. Oproti besedě ve škole je procházka v honitbě
pro děti daleko atraktivnější, protože tam mají větší volnost a mohou
na vlastní oči vidět lovecké psy při práci či lovecké dravce.
Doufám, že čtenáři Zpravodaje i jeho redakční rada prožili hezké prázdniny či dovolenou, a všem školákům přeji úspěšný nový školní rok.
Ing. Jindřich Trpák

inzerce

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek

prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant
– černý, modrý, žlutý, bílý a kropenatý.

Stáří 14 až 19 týdnů.

Cena 149-180 Kč/ks podle stáří.
Prodáváme slepičky pouze našeho chovu!

Prodej se uskuteční:

5. září a 13. října 2017 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, 606 550 204, 728 605 840
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Knihovna bilancuje
Před 30 lety jsem v srpnu přišla do místní knihovny jako nová
knihovnice. Knihovna byla delší dobu zavřená. Tehdejší knihovník
pan Luka byl dlouhodobě nemocný.

PRVNÍ CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY ZA NÁMI
Studentky Klárka Jizbová (9 let) a Rebeka Mayerová (10 let) se v polovině
května zúčastnily Cambridgeské zkoušky YLE- English Young Learners
– úrovně Starters. Děvčata musela prokázat své dovednosti v mluvené,
písemné, čtecí a poslechové části. V mluvené kategorii získala obě plný
počet bodů. Gratulujeme!

Nejprve byla provedena inventura všech knih hlavně pod záštitou knihovnic z Husovy knihovny z Brandýsa nad Labem. Ty také nově zařadily
knihy podle druhů. Dětská literatura se rozřadila podle věku a obsahu
a beletrie pro dospělé byla rozřazena podle abecedy jmen autorů. Celá
řada knih byla vyřazena a všechny zbylé zabaleny do průhledných obalů.
Od té doby jsem jich zabalila přes devět tisíc. První výpůjčky byly
až v listopadu a od té doby půjčuji každé úterý i o prázdninách, kdy je
na četbu nejvíce času. Za to, že jsem stále knihovnicí v naší knihovně,
vděčím především čtenářům, kteří hojně knihovnu navštěvují.

Vedoucí centra/lektorka
Bc. Hana Jizbová
zdiby@mortimer-anglictina.cz
telefon:739 652 773

Dnes knihovna vlastní přes osm tisíc svazků a každý rok jich přes pět set
přibude. Problém mám s vyřazováním zastaralých nebo opotřebovaných
knih. I když nejsou řadu let čtené, je mi líto knihy vyřadit. Knihy vždy
nakupuji s 10 nebo 20% slevou.
Za třicet let se vkus čtenářů mění, ale nyní mají všichni knihovníci radost,
že čtou děti. Naše obec může být na dětské čtenáře hrdá. Letos je jich
zapsáno přes osmdesát.
A co se nyní nejvíc čte?
U dětí vede Harry Potter, 12 dílů Hraničářova učně, 11 dílů Malého poseroutky a 10 dílů Deníku Mimoňky.
Dospělí nejvíce čtou tituly od českých spisovatelů. Např. V. Vondrušky,
F. Niedla, J. Hájíčka, R. Třeštíkové, M. Mlynářové a také Patrika Hartla.
Knihovna je otevřená každé úterý a čtvrtek od 16 do 19 hodin.
Hana Jandovská
Vážení čtenáři,
inzerce
na
trhu s nemovitostmi se pohybuji již 10 let, z toho značný čas ve Zdibech a okolí,
Vážení čtenáři,
kdeVážení
jsem čtenáři,
zrealizovala řadu úspěšných realitních transakcí.
Má
práce
mne velmi baví
lokalitu již
dobře
znám,
Zdiby
jsou ičas
mým
na trhu
s nemovitostmi
seapohybuji
10 let,
z toho
značný
ve domovem.
Zdibech a okolí,
najsem
trhu zrealizovala
s nemovitostmi
pohybuji již
10 let, ztransakcí.
toho značný čas ve Zdibech a okolí,
kde
řaduseúspěšných
realitních
CHCETE
VÝHODNĚ
A
SPOLEHLIVĚ
PRODAT
VAŠI
NEMOVITOST
NEBO HLEDÁTE
jsemmne
zrealizovala
řadu
úspěšných
realitních
transakcí.
Mákde
práce
velmi baví
a lokalitu
dobře
znám, Zdiby
jsou i mým domovem.
Má práce mneKE
velmi
baví a lokalitu dobře znám, Zdiby jsou i mým domovem.
NEMOVITOST
KOUPI?

inzerce

CHCETE VÝHODNĚ A SPOLEHLIVĚ PRODAT VAŠI NEMOVITOST NEBO HLEDÁTE

CHCETE
VÝHODNĚ
AaSPOLEHLIVĚ
PRODAT
NEBO HLEDÁTE
Nabízím
Vám
komplexní
nadstandartní
realitní VAŠI
servisNEMOVITOST
zkušeného profesionála
NEMOVITOST
KE KOUPI?
podNEMOVITOST
záštitou prověřené
značky, tržní odhady nemovitostí i bezplatnou konzultaci.
KE KOUPI?
Nabízím Vám komplexní a nadstandartní realitní servis zkušeného profesionála
Nabízím
Vám
komplexní
a nadstandartní
realitní
zkušeného
profesionála
AKTUÁLNĚ
HLEDÁM
PRO
SVÉ
KLIENTY
DŮMservis
I POZEMEK
S CHATOU
pod
záštitou
prověřené
značky,
tržní
odhady
nemovitostí
i bezplatnou
konzultaci.
záštitouAprověřené
tržní odhady
i bezplatnou konzultaci.
VEpod
ZDIBECH
OKOLÍ. značky,
NEVÁHEJTE
MNE nemovitostí
KONTAKTOVAT.

AKTUÁLNĚ HLEDÁM PRO SVÉ KLIENTY DŮM I POZEMEK S CHATOU
AKTUÁLNĚ HLEDÁM PRO SVÉ KLIENTY DŮM I POZEMEK S CHATOU
VE ZDIBECH A OKOLÍ. NEVÁHEJTE MNE KONTAKTOVAT.
VE ZDIBECH A OKOLÍ. NEVÁHEJTE MNE KONTAKTOVAT.

20 let

40 let

(úspěšný muž)

(dobrý syn )

60 let

(hrdý dědeček)

80 je jen číslo

80 let

( zkušený muž
v nejlepších letech)

a skrývá se za ní mnoho příběhů
tvého úspěšného a aktivního života,
plného přátel, kolegů, kamarádů a milující rodiny,
kterým jsi vždy stál po boku
a kterým jsi byl připraven podat pomocnou ruku.
Teď je řada na nás, abychom ti tou rukou
alespoň symbolicky potřásli
a poděkovali za všechnu podporu a lásku
a popřáli ti hodně
síly a energie do dalších let,
Tvoje rodina
120 let

(to bude teprve
oslava)

100 let

(vede pravnoučata
do školy)
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3. ročník soutěže o Zdibský kotlík
V sobotu 5. srpna 2017 se na hřišti ve Veltěži konal již 3. ročník kuchařské soutěže
o nejlepší kotlíkový guláš amatérů obce Zdiby.
Do soutěže se přihlásilo 11 družstev. Po vylosování stanovišť a vytvoření zázemí,
začala družstva rozdělávat oheň a připravovat kotlíkový guláš. Jejich kulinářské umění
hodnotila porota ve složení Zuzana Belohorcová, Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.,
Jana Florentýna Zatloukalová, MUDr. Pavel Ditl a prof. MUDr. Zdeněk Seid, CSc.
Návštěvníci akce, kteří chtěli soutěžící guláše ochutnat a hodnotit v soutěži diváka,
dostali za poplatek 50 Kč misku, lžíci a chleba (výtěžek šel na kroužek malých hasičů
Zdiby) a pak mohli degustovat a svůj hlas věnovat tomu nejlepšímu. Dle vyjádření poroty
žádný guláš nebyl špatný a bylo těžké vybrat ten nejlepší. Po vyhlášení výsledků soutěže
pro všechny zahrála a zazpívala kapela McELLEN písničky Jiřího Schelingera
a kapela RockSet hity světoznámé kapely Roxette. Do pozdních nočních hodin hrál
k tanci a poslechu Jarda Tůma. Celou akci si všichni zúčastnění užívali slunečného
počasí a příjemné atmosféry.
Výsledky soutěže: 1. Buchta, 2. ČuHo, 3. MiJa
Cena diváků: ČuHo
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UTKÁNÍ HVĚZD
Na fotbalovém hřišti ve Veltěži se odpoledne po běhu Kros
Zdiby-Klecany konalo fotbalové Utkání hvězd. Doprovodný program
zajistily pouťové atrakce nakonec hojně navštěvované našimi nejmladšími spoluobčany a jejich doprovodem.
Opětovně se nepodařilo zajistit mužstvo hokejových hvězd Sparty Praha,
tak tentokrát proti místnímu výběru nastoupil Hvězdný Prach. I když soupeř věkovým průměrem převyšoval domácí tým, byl nad jejich síly. Projít
přes šedesátiletého Jana Jiráně z Ypsilonky, který vloni se skupinou
Botafogo vystupoval na Zdibských slavnostech, byl pro domácí úkolem
nad jejich síly.

V týmu Hvězdného prachu kromě jejich tradičních opor váleli i známý kuchař Jirka Babica a mužstvo doplnili i starostové z Nového Strašecí Karel
Filip (dopoledne běžel závod Kros Zdiby-Klecany) a Církvice Jiří Volenec.
Naši hosté obdrželi jako dárek láhev Zdibského vína a s nimi i prezident
týmu Václav Jarolímek (který drží Hvězdný prach po hromadě již třicet let)
a také rozhodčí. Jak se později ukázalo, rozhodčí měl dostat vína nejméně kartón, protože domácí jasně prohráli.
Celá sportovní sobota se vydařila, až na výsledek utkání.

16. 9. 2017

Levý bŘeh

OD 14.00 HOD.

u přívozu

BERUŠKA BAND
OD 16.15 HOD.

Roztoky - klecAny

VÌDA S MICHAELEM
LONDESBOROUGH

>> 10.00 ZÁVODY KOL DO VRCHU KLECANSKÉHO,
NOHEJBALOVÝ TURNAJ << 15.00 JU-JUTSU (DRSOÒOVÉ
V BÍLÉM) ~15.30 SESKOK PARAŠUTISTÙ DO VODY
~16.30 ZÁVODY DRAÈÍCH LODÍ ~22.00 SVÌTLA NA VLTAVÌ

OD 18.00 HOD.

JUSTIN LAVASH
FEAT. FRAZER WATSON

>> PRAVÝ HRADEC - VÝTVARNÉ DÍLNY • KEJKLÍØSKÁ
A AKROBATICKÁ DÍLNA • JÍZDY NA KONÍCH • ZAHRADNÍ
ŠACHY • STØEDISKO HAVRAN - DÍLNY HISTORICKÉHO
ŠERMU • HRY PRO DÌTI • SKUPINA SACRAMENTO • KONÌ
<< ÚNÌTICKÉ RYBIÈKY • KOLÁÈE OD LASÍKÙ
• ÚNÌTICKÉ PIVO • DOMÁCÍ POLÉVKA • VENKOVNÍ HRY
• DOLSKÁ MEDOVINA • ZÁBAVA PRO DÌTI A MLÁDE
• DALŠÍ OBÈERSTVENÍ zmìna programu vyhrazena

OD 20.00 HOD.

KAPITÁN DEMO
OD 22.00 HOD.

NAHORU PO SCHODIŠTI
DOLÙ BAND
OD 23.20 HOD.

VASILÙV RUBÁŠ
POØÁDAJÍ MÌSTA:

ROZTOKY

SPONZOR:
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VE SPOLUPRÁCI S:

PRAHA-SUCHDOL

ÚNÌTICE

pravý bŘeh
OD 14.00 HOD.

PRAVÝ HRADEC
OD 16.00 HOD.

BANDITI DI SPUPS
od 17.00 hod.

HEJ - TY

od 18.00 hod.

LAKOMÉ BARKY & PETR NIKL
od 19.00 hod.

RÁJ HOUBAØÙ
od 21.00 hOD.

STO ZVÍØAT

od 22.05 hOD.

PETR NIKL & ONDØEJ SMEYKAL
hudebnì - vizuální svìtelné kreace Líheò
od 22.50 hOD.

VLADIMÍR 518
& DJ MIKE TRAFIK

PARTNEØI MÌSTA ROZTOKY

MÁSLOVICE

PARTNEØI MÌSTA KLECANY

ZDIBY

HUSINEC, ØE

UHOLIÈKY

S PODPOROU:

www.obeczdiby.cz

Zlato a stříbro z Her VIII. letní olympiády
dětí a mládeže 2017
Hned první den olympiády to dvěma
bikerkám z cyklistického oddílu ADASTRA
Sokol Veltěž pěkně zacinkalo. Na pořadu
dne byl závod v jejich parádní disciplíně
– Cross Country MTB závodě.
Nejprve se na start v reprezentačním dresu
Středočeského kraje postavila starší žačka
Aneta Novotná. Přestože díky nemilosrdně
špatnému losu startovala až z poslední řady,
tak se dokázala během nájezdu do terénu
posunout do čelní skupiny a mohl začít
urputný boj o medaili. Pořadí na čele se
neustále měnilo, žádné z holek se ovšem nepodařilo odjet a získat rozhodující bezpečný
náskok. Závod se tak rozhodoval až v posledním kole, kdy na čele zůstala trojice závodnic
včetně Anety. V polovině okruhu dokázala
Aneta reagovat na nástup jedné se soupeřek
a tak bylo jasné, že Aneta pojede o zlatou
nebo stříbrnou placku při své první účasti
na olympiádě. Ve finále závodu chybělo Anetě
trochu více sil, neboť za zlatem zaostala
o pouhých 3,5 vteřiny.
Naprosto odlišný byl průběh závodu kadetek,
kde naše barvy hájila Magdalena Mišoňová.
Po výborném startu na nic nečekala a hned
v prvním kopci rozdala soupeřkám trochu
bolesti a startovní pole se rozsypalo jako
korálky na trati v lesoparku u Antrophosu
v Brně. Žádný prostor k taktizování, Magdalena neomylně upalovala za svým cílem. Ten
se jí nakonec po 38 minutách závodu splnil,
když projela vítězně s rukama nad hlavou
cílovou branou.

srpen 2017

Fantastické Mistrovství České Republiky
a Mistrovství Evropy
Vrchol letošní závodní sezóny na horských kolech disciplíny Cross
Country se konal v červenci na trati v Brně Pisárkách. Na startu stála
i Aneta Novotná ze Říčan, která nechtěla nechat na pochybách, kdo
si letos dojede pro mistrovský dres pro nejrychlejšího závodníka.
V prvním kopci se rozhodla vzít otěže závodu do vlastních rukou a nemilosrdným stupňovaným tempem soupeřkám odjela. Svůj náskok neustále
navyšovala až na 55 vteřin. V půlce posledního kola již lehce zvolnila
a s bezpečným náskokem 40 vteřin přijela osamocena do cílové rovinky.
Po dvou letech, kdy Aneta vybojovala na Mistrovství ČR vždy druhé
místo, tak má konečně v držení mistrovský dres.
„Nemohla jsem tomu uvěřit a na tento okamžik nikdy nezapomenu.
Sezona se pro mě vyvíjela ne moc přesvědčivě, proto bych chtěla poděkovat rodičům a lidem kolem, kteří mi věřili a podporovali mě,
i když se mi tolik nedařilo. A taky trenéru Pavlu Mišoňovi za perfektní
přípravu a načasování formy na mistrák.“
Aneta si svými letošními výkony řekla o nominaci na Mistrovství Evropy
v kategorii do 15 let, které se uskutečnilo v polovině srpna blízko města
Graz v Rakousku. Po celý týden mladé cyklistické naděje z celé Evropy
soutěžily v několika disciplínách – týmové časovce, týmové štafetě, technických dovednostech a následné stíhací jízdě, minimaratonu a závěrečném MTB Cross Country. Aneta po celý týden předváděla vyrovnané
výkony v konkurenci 65 závodnic a vybojovala pro sebe celkové třetí
místo.
„Je to pro mě naprosto největší úspěch! Po polovině týdně jsem
dokonce byla i v průběžném vedení a užila si dres vedoucí závodnice.
Nakonec ale soupeřky z Rakouska a Itálie byly o kousek lepší v posledních dvou závodech. Ale i tak třetí místo a bronzová medaile z ME je
super!“
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Lidové moudro:...

Pomůcka:
Jméno
Značka
AKE, Arva autobusů básníka
Březiny
Bist, STI

KosmeSPZ
tický
prášek Strakonic



Potáč
napředené
příze

Značka
doutníků

Trumf
v bridži

Zubatí
kytovci
Hlísti

Přední
strany

Žlutokvěté
byliny

Čistidlo
na
motory

Přivlastňovací
zájmeno



Sklonit
(hlavu)

Citosl.
sykotu
Druh
lékaře



Severský 2. díl
skřítek tajenky

Nezvalova
hrdinka

Domácky
Aranka

Seveřan

Beduínský
plášť

Hájová
bylina

Jemnocit

Osmiveslice
Podoba
Iniciály
skladatele Háby
Zápasiště
Název
sykavky

1. díl
tajenky
Ženské

Světle
hnědé
barvivo
Časně
4. díl
tajenky

Egyptská
bohyně
Italský
stavitel

Sbírky
písemností
Část
nosníku

Vesnice
Dolní
část
košile

Opsaný
text
Mongol.
pastevec

Zahradní
plod
Postupně
spadnout

Podmítat
Vrávorat
Tmavý
oblak
Citosl.
štěkotu

Nocovat

Povrch
piva
Silný
provaz

St. litev.
platidlo
Přístavní
hráze

Sibiřský
veletok
Chátra

Bicykl
Úder
nohou

Okrádati
Noční
dravec
Sloven.
„jíly”

Ženské
jméno

šlechtic
Řezací
nástroj

Kalaba
Karvinský
závod

Návštěvník
Hrdina

TNT

Španěl.

Ožehnutí
Jinak

jméno
Německá
řeka

Značka
statampéru



Značka
křemíku

Zábava
Výše než

60
kusů
Písčitá
bylina

Přitakání
Nauka
Obyvatel
Belgie
Sonda

3. díl
tajenky
Předložka

Domácky
Ilja
Neboli

Ušatá
zvířata

Asijská
rostlina

Slosování

SPZ
Prahy

Český
herec

Rod
tropických
mravenců

Která
(zast.)

(Tajenka: Rodiče chválí své děti. Tím podvědomě chválí sebe.

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

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

