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ANKETA
Podle veřejné vyhlášky schválené zastupitelstvem v březnu letošního roku
vypršela 4. června lhůta, ve které každý občan Zdib nebo vlastník nemovitosti
mohl uplatnit návrh nebo podnět k pořízení změny územního plánu. Stalo se
a podnět ke změnám podalo 268 občanů. Proto jsem se rozhodl položit anketní otázku vedoucím jednotlivých volebních uskupení ohledně této problematiky. Domnívám se, že veřejnost bude určitě zajímat, jaký názor jednotlivá
sdružení na územní plán mají, jak si představují náplň změny stávajícího
územního plánu.
Otázka zní:
Co by mělo být hlavním cílem změny územního plánu,
nebo k jakému výsledku by měla změna směřovat?
Zde jsou odpovědi:
Zdeněk Davídek (volební sdružení ODS) na položenou otázku neodpověděl.
Mgr. Pavla Oborníková (volební sdružení Zdiby 2014)
„Vzhledem k tomu, že CÍL projednávané změny ÚP měl být stanoven předtím,
než se o změně vůbec začalo uvažovat, a vzhledem k tomu,
že na podobný dotaz pan Žáček několika lidem (za mé přítomnosti) odpověděl,
že obec žádný cíl nemá (!!!), mám pocit, že daný dotaz směřuje pouze k tomu,
aby se NĚJAKÝ cíl vůbec našel, a změna, která se dělá již podruhé, mohla být
před veřejností ospravedlněna a obhájena!“
Jan Tvrdý (volební sdružení fotbal)
„Územní plán není naše priorita, změnu bereme jako povinnost vůči občanům
za nepovedenou změnu z minulého období. Nehodláme podporovat další
zástavbu, co by zhoršovala životní podmínky současných obyvatel Zdib. Jsme
připraveni jednat o úpravě etapizace a případně o jiných, vhodnějších plochách k zástavbě, než jsou dosud určené. Hlasovat budeme až pro výsledek
dohody s našimi partnery a v závislosti na tom,
co nám umožní současná právní norma.“
Ing. Štěpán Jordanov (volební sdružení Občané obci)
„Hlavní cíle jsou:
- naplnit sliby, které obec dala občanům za účelem prosazení svých 		
aktivit (např. pan Vomočil atd.)
- dobudovat páteřní komunikace ze „satelitů“ (Brnky, Holosmetky)
- odstranit anomálie typu: řada sousedících pozemků v jedné ulici
a pouze některé jsou v červené zóně
- jednoznačně se vrůstajícím počtem obyvatel posílení veškerých

inženýrských sítí – kanalizace, plyn, elektrika, voda za účasti i občanů
- vybudování nové školy pro I. stupeň
- nový sběrný dvůr
- realizovat obchodní centrum“
Ing. Jiří Žáček (volební sdružení Z11)
„Náš názor na změnu ÚP je stále stejný, jako byl před volbami. Krátce řečeno,
Zpráva o uplatňování ÚP Zdib (aktualizace ÚP) se ze zákona musí provádět
každé 4 roky, což bylo v roce 2014, a tak jsme trošku ve skluzu. Vypsání
a výzva obyvatelům byla provedena v dubnu 2015 dle zákona, tímto jsme
získali požadavky a názory obyvatel Zdib, což pro nás reprezentuje zájmy obce.
Bylo podáno 268 žádostí. Cílem této změny č. 1 je pro nás zefektivnit uplatňování ÚP tak, aby byla nejdříve dokončena infrastruktura a vybavenost obce
pro lidi, kteří zde žijí. Potom teprve plánovat, co v příštích obdobích.“
Ing. Zbyněk Smetana (volební sdružení Obec pro všechny generace)
– odpověděl z pověření Jana Česneka, vedoucího sdružení Obec
pro všechny generace
„Platný územní plán je natolik špatný, že nápravu nelze řešit změnou,
ale pouze zcela novým územním plánem vycházejícím z komplexního urbanistického posouzení stávajícího stavu obce a možností budoucího rozumného,
přirozeného a dlouhodobého rozvoje obce respektujícího ochranu přírody
a zemědělské půdy, zahrnujícího ucelenou a vyváženou dopravní infrastrukturu. Výchozí urbanistický návrh nového územního plánu by měl být zpracován
na základě urbanistické soutěže a měl by být předložen k řádné veřejné
diskuzi. Teprve po společenské dohodě nad konečnou podobou rozvoje obce
by mělo být zadáno vlastní zpracování nového územního plánu.“ Tato naše
odpověď je (jak jsem již uvedl výše) naše společná a měla by být uveřejněna
bez jakýchkoliv úprav.“
De facto na přímou otázku neodpověděl a místo odpovědí žádá zveřejnění následujícího textu prohlášení, které je společným stanoviskem jejich volebního
sdružení společně se zastupitelem za ODS a reprezentantky volebního sdružení Zdiby 2014. S prohlášením žádá současné uveřejnění dalšího rozsáhlého
textu, který však není s ohledem na položenou otázku součástí této ankety
a tedy bude zveřejněn samostatně na oficiálních stránkách obce Zdiby
www.obeczdiby.cz.
Za odpovědi na anketní otázku všem zúčastněným děkuji.

ze zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva se konalo netradičně v Sokolovně ve Veltěži 26. 6. 2015.
Volba sálu sokolovny nebyla vhodná,
ozvučení bylo nedostatečné, mnohým
diskutujícím nebylo vůbec rozumět.
Nedostatek se plně neprojevil, neboť byl
vyvážen velice slabou účastí veřejnosti
v počtu 5 osob.
Na zasedání zastupitelstvo obce Zdiby
schválilo následující usnesení:
• byl schválen jednací řád
• byla schválena účetní uzávěrka příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola za rok 2014
• zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu
auditora Ing. E. Neužilové o výsledku
přezkoumání hospodaření obce
za rok 2014
• zastupitelstvo schválilo závěrečný
účet obce za rok 2014, tedy za období
minulého zastupitelstva, s výhradami
a zavázalo se k nápravě zjištěných
nedostatků charakterizovaných převážně chybami v metodice a vedení
účetnictví. V usnesení jsou taxativně
vyjmenovány chybně provedené
fakturace (jejich plné znění, jako i jiná
plná znění jednotl. usnesení naleznete
na www.obec zdiby v rubrice usnesení)
• zastupitelstvo schválilo závěrečný
účet Regionu povodí Mratínského
potoka za rok 2014
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• zastupitelstvo schválilo předběžný
návrh úpravy rozpočtu obce na rok
2015
• zastupitelstvo schválilo pořadí uchazečů veřejné zakázky na rekonstrukci
místních komunikací a pověřilo starostu k podpisu smlouvy s vítězným
uchazečem až po provedení kontroly
ze strany poskytovatele dotace
• zastupitelstvo souhlasilo se zadáním
zakázky na správu a údržbu veřejného
osvětlení společnosti Obec Zdiby
Reality s. r. o. a pověřilo starostu
k podepsání smlouvy s výše uvedenou
společností
• zastupitelstvo schválilo Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2015 (stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů)
a vyhlášku č. 2/2015 (která stanoví
poplatek za komunální odpad)
• zastupitelstvo schválilo smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene ve prospěch manželů Česnekových, paní J. Mlejnkové
a manželů Průšových.
Podrobnější informace a zápisy ze zasedání zastupitelstva můžete také nalézt
na www.obeczdiby.cz.
Milan Sedlák

Vzhledem k prováděné rekonstrukci
silnice Na Brnky jsme bohužel museli
posunout zahájení pravidelné dopravy
Brnky, Zlatý kopec, Holosmetky, Zdiby
na 5. 10. 2015. Autobus bude jezdit
pravidelně tyto okruhy.
Ráno:
Ke Špičce........................7:00
Oblouková ......................7:02
U Kovárny........................7:04
Pod Hájem.......................7:06
Šípková...........................7:07
Zlatý kopec.....................7:08
Liliová..............................7:10
Veltěžská........................7:12
U Vodojemu.....................7:15
Zelená.............................7:17
Polní................................7:18
V Kopci............................7:20
Na Ladech.......................7:22
U Kovárny........................7:30
Pod Hájem.......................7:32
Šípková...........................7:33
Zlatý kopec.....................7:34
Liliová..............................7:36
Veltěžská........................7:38
Škola...............................7:40

Odpoledne:
Škola...............................15:00
Polní................................15:03
Zelená.............................15:04
U Vodojemu.....................15:06
Zelená.............................15:07
Polní................................15:08
V Kopci............................15:09
Na Ladech.......................15:10
Zlatý kopec.....................15:12
Šípková...........................15:13
Pod Hájem.......................15:14
U Kovárny........................15:17
Škola...............................15:22
Mimo tyto pevné stanice jsme zavedli
ještě „Stanice na znamení“, a to Výhledová a zastávka městského autobusu
Přemyšlení-Zdiby..
Zaváděcí cena, tzv. jízdné, byla stanovena na 10 Kč/osobu/jízdu, měsíční
permanentka byla zvýhodněna
na 200 Kč/osobu/měsíc. Vše lze zakoupit
na Obecním úřadu, jednotlivé jízdné
i v autobusu.
A proč HOBR expres? V překladu HOlosmetky-BRnky expres. Je to vítězný název
z vašich došlých odpovědí. Toto vtipné
pojmenování zaslala paní Broučková
z Veltěže. Děkujeme a blahopřejeme.
Jiří Žáček

www.obeczdiby.cz

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

Úřední hodiny:
Po
Út
St
Čt
Pá

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

Kontakty
Starosta
telefon: 284 890 215
e-mail: starosta@obeczdiby.cz
Místostarostové
telefon: 284 890 220
e-mail: zdiby@obeczdiby.cz

září 2015

Chaberská,
Na Brnky
Téměř dvouměsíční zpoždění oprav silnic
Chaberská a Na Brnky vyvolalo samozřejmě nepřátelskou náladu a diskusi mezi
obyvateli Zdib. Rád bych se všem omluvil
za zpoždění, ale každá stavba s sebou
nese vždy problémy. Celou akci jsme
vysoutěžili dle připravené dokumentace
z roku 2014 a chtěli jsme zahájit práce
dle původního harmonogramu. Následně
jsme ale s realizátorem stavby zjistili,
že v dokumentaci chybí geologický
průzkum, nebyly navrženy přeložky
ČEZ a O2 (oboje Na Brnky) a v rozpočtu
nebylo zahrnuto odvodnění Na Brnky.
Vše se muselo dodělat, vyčíslit a znovu
vysoutěžit, čímž se celá realizace dost
zdržela. Následně doplňky k projektu
musel znovu schválit poskytovatel dotace
(ROP). Shrnuto a podtrženo, zpoždění
skoro o dva měsíce.

Účetní
telefon: 284 890 217
e-mail: ucetni@obeczdiby.cz

Harmonogram prací počítal již od začátku
s prací o víkendech a přesčasy, vzhledem
k podmínce vyčerpání financí z ROPu
do konce září 2015. Proto byly zahájeny
práce na obou komunikacích zároveň tak,
aby konečný termín byl dodržen. Volbu
strojů vybírá stavitel vzhledem
k požadovaným parametrům stavby.

Evidence obyvatel, ověřování podpisů, vidimace listin
a pokladna
telefon: 284 890 760
e-mail: uhlova@obeczdiby.cz

Dopravní značení a řešení dopravní
situace bude následovat po dokončení
stavby tak, aby co nejvíce vyhovovalo
občanům těchto oblastí. Každopádně není
součástí stavby.

Sekretariát
telefon: 284 890 013
e-mail: dobrevova@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
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Ještě jednou se omlouvám za způsobené
nepříjemnosti a prosím vydržte, snažíme
se opravit komunikace a vylepšit vaše
okolí. Děkuji.
Jiří Žáček

Poděkování

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
je to již 10 měsíců, co stávající zastupitelstvo vystřídalo zastupitelstvo předchozí.
Někoho ta změna potěšila, jiné zklamala
a někomu je to jedno. Tak to v životě
bývá. Nebudu vás zatěžovat spory mezi
zastupiteli, a pokud by někoho zajímalo,
jak to mezi zastupiteli chodí, zajděte se
někdy podívat na pískoviště, když je plné
dětí. Ten rozdíl nebude tak velký. Jedni
staví hrady a dělají bábovky, druzí jim je
boří, berou lopatičky, kyblíčky a křičí „to
je moje, dej to sem, já to na tebe řeknu“.
Někdy úsměv, pak zas křik, lhaní a žalování. Nic, co by stálo za zvláštní pozornost.
Většinu z vás, ale zajímá, co jsme schopni
pro obec a její občany udělat, a každý má
jiné priority. Začali jsme úpravou zeleně
a veřejných prostranství. Náměstí Jana
Husa včetně opravy pomníku mistra Jana
Husa a prostor před školou, kde byla
zbudována i pěší a bezpečnější cesta
pro školáky. Současně byly doplněny
lavičky podél ulice Průběžná a také V Šlukovně, kde byla přes potok pod čistírnou
odpadních vod zbudována lávka pro pěší

a cyklisty. Dobudovali jsme dětské hřiště
v nové mateřské škole. Proběhla oprava
silnic Na Brnky, Na Ladech, U Vodojemu
a V Kopci. Probíhá realizace oprav
a rozšíření ulic Chaberská a Na Brnky
z dotace ROP Střední Čechy. Byla
dokončena výstavba hasičárny a projekt
zateplení obecního úřadu včetně úpravy
prostranství před ním. Probíhá oprava
hřbitovní zdi a chystáme se zrekonstruovat márnici na kolumbárium. V přípravě
je také projekt na obnovu „koupaliště“.
Základní škole se podařilo rozšířit prostory šaten a zrekonstruovat chlapecké
záchody. Nezapomínáme ani na velké
projekty, jako jsou navýšení kapacity ČOV
a rozšíření kanalizace, kterému se intenzivně věnuje místostarosta Ing. Žáček,
a měli bychom být připraveni k podání
žádosti o dotaci do chystané výzvy. Dále
je otázka času, kdy nás dožene nutnost
navýšení počtu míst základní školy. Tento
rok jsme tomu unikli, ale stále není jasno,
zda zvolit řešení umístění tříd na budovu
mateřské školy nebo realizovat výstavbu
samostatného pavilonu, kde jsme limitováni velikostí pozemku.
Nezapomínáme ani na zábavu, v srpnu
se na fotbalovém hřišti konalo Veltěžské
zábavní odpoledne a soutěž o Zdibský
kotlík. Podle reakcí přítomných se akce
vyvedla. Dále chystáme akci 740 let
Veltěže, 28. října lampionový průvod,
každoroční rozsvěcení vánočního stromu
a zpívání koled v kostele.
Přeji všem krásný podzim.
Jan Tvrdý

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN

Touto cestou chceme poděkovat
iniciativě a podpoře obecního
úřadu, který v době prázdnin zabezpečil řadu nezbytných oprav
a vylepšení v naší mateřské škole.

Slavnostního zahájení školního roku se zúčastnilo všech současných
132 žáků. Nadšeně mezi sebou přivítali nových 29 prvňáčků i jejich
rodiče. Žáky čeká nejen učení, ale i výlety, plavání, divadla, soutěže,
studijní cesta do zahraničí, čtenářské dílny podporované evropskými
projekty.

Ve staré budově školky proběhla
celková výmalba tříd, chodby,
šaten, jídelny a kuchyně.

Celý pedagogický sbor přeje všem žákům i rodičům příjemný a úspěšný
školní rok 2015/2016.
Mgr. Ludmila Koktanová, ředitelka školy

Třídy jsou barevně rozlišené –
a celkový dojem působí útulně.
Dále v budově probíhaly i drobné
řemeslné opravy.
Na dvoře byl upraven prostor
pro třídění odpadů, byl natřen
celý plot. Zahrada proběhla částečnou rekonstrukcí – nářadí bylo
natřeno, byla vytvořeny dopadové
plochy, opraveny skluzavky, houpačky, domečky, venkovní tabule
a pískoviště.
V areálu nové mateřské školy
bylo dotvářeno okolí tak, aby
prostředí pro děti bylo co nejpříjemnější – a tak jej mohly v plné
míře využívat.
Toto všechno se podařilo během
horkého léta zvládnout.
Děkujeme!
M. Snopková
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Veřejné osvětlení Zdiby
Patnáct let spravovala veřejné osvětlení
ve Zdibech společnost Eltodo – Citelum
s.r.o. Ve smlouvě je uvedeno,
že (článek V bod 6.) Společnost bude
zajišťovat technický rozvoj VO v souladu
s evropskými trendy v oboru.
Jaká je pravda, lze ukázat na následujících fotografiích.

Takových ukázek dodržování, respektive
nedodržování, smlouvy by bylo více.
Vedení obce se rozhodlo, že bude VO
spravovat samo, a to prostřednictvím
společnosti Obec Zdiby – reality s. r. o.
Podařilo se zajistit snížení ceny elektřiny
jak pro VO tak i pro obecní úřad a školu,
včetně školek.
Společnost prověřila technickou úroveň
veřejného osvětlení. Pro představu se
jedná o cca 600 kusů svítidel a 15 bodů
měřených míst.
Jak je vidět z fotodokumentace, osvětlení neodpovídá evropskému standardu,
natož modernizaci a obnově světelných
zdrojů!

Sloup VO na Pražské. V provedení pojistek a svorkovnic z minulého století. Cena
keramické pojistky se rovná ceně jističe.
Kombinace dvou druhů vodičů? Všechny
rozvodnice jsou neudržované – zrezlé!

Krásná ukázka střetu evropské vyspělosti s realitou. VO u obecního úřadu.
Jistič kontra pojistka.

Při celkové kontrole bylo zjištěno,
že jsou enormně opotřebované tlumivky
a zapalovače (ulice Pražská a Průběžná).
Toto opotřebení způsobuje občasné
zhasínání výbojek, které jsou po svém
zenitu. V průběhu kontroly bylo zjištěno,
že je třeba nutně vyměnit cca 20 výbojek, které jsou nefunkční. Dalším problémem je ta skutečnost, že zhruba 30 %
svítidel je zacloněno porostem stromů
a křovin. Proto není využita jejich
svítivost a tím pádem je snížena bezpečnost.
Na základě doporučení společnosti, byla
zakoupena plošina, kterou bude využívat
společnost, údržba obce, hasiči
a v neposlední řadě i občané naší obce,
a to za mírný finanční poplatek.
V současné době proběhlo školení obsluhy pro používání plošiny a do konce
srpna bude realizován převod Avie
s plošinou na obec.
Po tomto úkonu společnost urychleně
provede opravu všech nefunkčních svítidel. Dalším krokem bude rekonstrukce
svítidel na Pražské a Průběžné, zároveň
dojde i k odstranění porostů, které snižují viditelnost na těchto komunikacích.
Modernizace svítidel bude provedena
v ulici U Mlejnku, a to výměnou stávajících světelných zdrojů za LEDky. Spotřeba klesne z 83 W na 30 W na svítidlo.
Celková úspora bude
53 W x 10 ks = 0,53 kW/hod.
Voličům jsme slíbili zkvalitnění infrastruktury obce a začneme s VO
na Holosmetkách, přisvítíme Průběžnou
v úseku od ulice U Cihelny k zastávce
autobusu. Zrealizujeme osvětlení
na parkovišti u nové školky.
Štěpán Jordanov

Proč nejsou elektroměry jednoho typu?
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Kauza V Údolí
Jednoho dne obyvatelé a rekreanti v ulici V Údolí zjistili, že nefunguji lampy (6 z 12) na této polní cestě. Logicky volali správce veřejného osvětlení
(dále VO) zkráceně Eltodo. Nevěděli, že smlouva s touto společností byla
ukončena k 31. březnu letošního roku. Byli odkázáni na obec a potažmo
na společnost Obec Zdiby – reality s. r. o. (dále OZ), dcerku spravující VO.
Společnost OZ na základě oznámení vyměnila u šesti lamp výbojky,
ale neměla možnost si ověřit, že svítidla jsou funkční, jelikož probíhala
v této oblasti výměna sloupů pro NN a proud byl vypnut. Nic se nedělo,
to znamená, že VO svítilo.
Ouha, ale nesvítilo, a to se ozvali dva trvale bydlící obyvatelé,
že co má svítit, to nesvítí. Kontaktoval jsem na lince poruch ČEZ. Byli
rychlí a přesvědčovali mně, že porucha není na nich. Tak jsem se po téměř detektivní práci dopracoval na všechny montážní firmy, které v dané
oblasti prováděli v letošním roce smluvní činnost. Musím uznat, že v tom
nejely. Jedna z těchto firem byla tak vstřícná, že detekce vedení byla tak
důkladná, že bylo zjištěno vyříznutí VO z jednoho sloupu ke druhému.
Po zjištění této skutečnosti, po konzultaci se starostou obce panem
Tvrdým, jsem podal stížnost na akciovku ČEZ. Výsledek je „ohromující“.
Uznali pochybení! Nahrazení vodičů pro VO bude realizována během
cca 14 dnů a tím pádem trvale bydlící občané budou mít osvětlenou polní
cestu.
Štěpán Jordanov

Přihláška / odhláška psa
Dle obecně závazné vyhlášky obce Zdiby č. 4/2013 o místních poplatcích
Dle čl. 2 v naší obci hradí držitel psa poplatek ze psů. Držitelem je fyzická
nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce
Zdiby.
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Dle čl. 4 držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Ve stejném termínu je
povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti a změnu údajů
uvedených v ohlášení.
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
Sazba poplatku (čl. 7):
• Za prvního psa – 350 Kč
• Za druhého psa – 350 Kč
• Za každého dalšího psa – 550 Kč
• Za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo sirotčího důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu, – 200 Kč
• Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, jehož držitelem je
poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel
sirotčího důchodu, – 300 Kč
Žádáme vás o přihlášení/odhlášení psa v úředních hodinách na podatelně obecního úřadu.

www.obeczdiby.cz
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Chovejte se v místě bydliště slušně
Málem každý den přichází do datové schránky obce Zdiby nebo datové
schránky Obecní policie Zdiby žádost od státních orgánů o vypracování
a zaslání zprávy z místa bydliště na konkrétního občana. Zejména se
jedná o žádosti trestních soudů, státního zastupitelství, různých útvarů
Policie ČR, včetně kriminální služby a zbraní a střeliva, Národního bezpečnostního úřadu, případně Vojenského zpravodajství. Při některých
správních řízeních v oblasti občanství, pobytu, zrušení pobytu žádá
o zprávu Krajský úřad Středočeského kraje a Ministerstvo vnitra ČR.
Nejvíce žadatele zajímá, zda občan v obci narušuje veřejný pořádek,
občanské soužití a zda znamená pro společnost možný bezpečnostní
problém. Za všechny orgány obce Zdiby zprávy následně zpracovává
a prostřednictvím datové schránky odesílá vedoucí Obecní policie Zdiby,
zastupitel obce Luděk Wachtl. V případě pozitivního nálezu v informačním systému Obecního úřadu Zdiby nebo Obecní policie Zdiby zasíláme
i ověřené dohledané matriály, rozhodnutí a kopie pokutových bloků.
Např. soudy požadují sdělení, jak se občan chová po podmíněném propuštění z výkonu trestu, zda obci uhradil vzniklou škodu nebo jak řádně
pracoval při výkonu obecně prospěšných prací na Obecním úřadě Zdiby.
Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR v souvislosti s vydáváním, prodlužováním zbrojního průkazu požaduje sdělení,
zda občan za období posledních tří let nespáchal konkrétní přestupek
a v souvislosti s nedávnou tragickou střelbou v Uherském Brodě zasíláme i případně další konkrétní informace. Národní bezpečností úřad zasílá
přímo na Obecní policii Zdiby i žádosti dle územní působnosti o zprávu
z místa bydliště občana z Klecan, Husince, Sedlece a Větrušic.
Děkujeme.		
Luděk Wachtl
velitel Obecní policie Zdiby

Ze života Obecní policie
Dne 15. 8. 2015 v 11.40 hod. byla Obecní
policie Zdiby a Obecní policie Líbeznice
vyrozuměna o požáru kamionu
na komunikaci mezi obcí Zdiby
a Líbeznice. Vedoucí OP Zdiby a vedoucí
OP Líbeznice zajistili místo události.
U požáru zasahovala jednotka dobrovolných hasičů obce Zdiby a jednotka hasičů
ze stanice Neratovice.

Dne 8. 7. 2015 v 17.57 hod. byla Obecní
policie Zdiby vyrozuměna Obecním
úřadem Zdiby, že na komunikaci Růžová
je vypouštěna odpadní voda. Strážník
na místě zjistil, že nájemník napouštěl
bazén, zapomněl vypnout vodu a odjel
do Prahy. Následně byl strážníkem
kontaktován majitel nemovitosti a přívod
vody byl uzavřen.

Dne 15. 8. 2015 od 10.00 hod. zajišťoval
strážník motohlídky Obecní policie Zdiby
ve spolupráci s členy jednotky dobrovolných hasičů obce Zdiby veřejný pořádek
při konání kulturní akce „Veltěžské
zábavné odpoledne“.

Dne 8. 7. 2015 od ranních hodin
monitoroval strážník motohlídky Obecní
policie Zdiby stav místních komunikací
po nočních silných bouřkách. Následnou
likvidaci stromů zajišťovala komunální
údržba Obecního úřadu Zdiby.

Dne 5. 8. 2015 v 9.38 hod. byli strážníci
Obecní policie Zdiby osobně vyrozuměni,
že se zástupce rodiny nemůže dozvonit
na otce ve Zdibech, zevnitř jsou klíče
v zámku a štěká pes. Strážníci přes okno
slyšeli slabé „volání o pomoc“, okamžitě
provedli za pomoci pajcru násilný vstup
do nemovitosti a muži ve velmi vážném
stavu poskytli první pomoc. Na místě
poté zasahovala posádka Zdravotnické
záchranné služby Středočeského kraje.

Dne 2. 7. 2015 v 10.13 hod. byla Obecní
policie Zdiby vyrozuměna Hasičským
záchranným sborem Středočeského
kraje, že v rekreační oblasti Brnky leží
na uzamčené zahradě v bezvědomí muž.
Hlídka strážníků poté nalezla muže
s hypoglykemických záchvatem. Na místě
poté zasahovala posádka Zdravotnické
záchranné služby Středočeského kraje,
jednotka hasičů ze stanice Neratovice
a jednotka dobrovolných hasičů ze Zdib.

Dne 1. 8. 2015 od 11.30 hod. zajišťoval
strážník motohlídky Obecní policie Zdiby
ve spolupráci s členy jednotky dobrovolných hasičů obce Zdiby silniční dohled
při konání cyklistického závodu „Holosmetská míle“. Při průjezdu křižovatkou
Pražská x Průběžná ve Zdibech došlo
k pádu cyklistky a k drobnému poranění.

Dne 1. 7. 2015 ve 14.45 hod. byla Obecní
policie Zdiby kontaktována občanem,

Dne 24. 7. 2015 ukončili strážníci Obecní
policie Zdiby šetření ve věci nepovoleného podomního prodeje kosmetiky ze dne
9. 7. 2015 v obci Zdiby a spisový materiál
předali do komise k projednávání přestupků obce Zdiby. Na základě zveřejněné
výzvy starostou obce podalo svědeckou
výpověď několik občanů. Za porušení
nařízení, které zakazuje podomní prodej,
hrozí prodejcům pokuta ve správním
řízení až do výše 30 000 Kč.

BIOODPAD - KONTEJNERY
Možná, že jste v minulých dnech zaznamenali, že okolo některých pozemků se
objevily cedule, které upozorňují na to,
že bioodpad na pole nepatří. Znamená
to tedy, že nám zemědělcům i obci už
dochází trpělivost.
Sami většinou vlastníte zahradu a určitě
víte, kolik práce to dá, pozemek udržet
v pořádku. A představte si to – celý rok
kolem záhonů a trávníku běháte, staráte
se a ve chvíli, kdy už je trávník pěkně
udržovaný, rajčátka se červenají – šup –
a soused Vám na to všechno vyklopí dvě
kolečka shnilých jablek a nějaké to listí
a klestí. Dovedete si to vůbec představit?
Asi ne, protože jinak byste právě tohle
nedělali na poli. I tam se těšíme na to,
jak po spoustě práce nakonec sklidíme
úrodu. A místo toho kombajn odkrývá tu
starý vánoční stromek, tu hromadu zetlelé

trávy… A občas se bohužel zakousne
i do kusu betonu nebo starého železa.
Takže Vás žádáme o to, abyste všechen
bioodpad (listí, jablka, větve nebo
posekanou trávu) už neukládali do polí,
ale do k tomu určených kontejnerů.
Jeden kontejner, do kterého je možné
vozit bioodpad každou druhou sobotu, je
ve sběrném dvoře ve Veltěži. Další budou
v nejbližších dnech umístěny na dvou
nejvíce exponovaných místech – jeden
na křížení Sedlecké cesty s Nad Drahání
a druhý Sedlecké cesty a Obloukové.
Postupně budou umístěny ještě další čyři
kontejnery. Do kontejnerů dávejte pouze
BIOODPAD, nic jiného! Kontejnery se
budou odvážet podle potřeby.
Děkujeme.		
Zemědělské družstvo Klecany
a Obec Zdiby

Dne 22. 7. 2015 od 9.00 hod. uspořádal
vedoucí Obecní policie Zdiby školení
na řece Vltavě. Strážníci si osobně
vyzkoušeli nečekaný pád přes palubu,
záchranu tonoucího, vytažení osoby
na člun, vylovení důležitého předmětu
z vody, pádlování proti proudu, startování,
ovládání motoru a vytažení lodě na břeh.
Dne 16. 7. 2015 16.00 hod. byla hlídka
Obecní policie Zdiby v obci Husinec
upozorněna na pád cyklistky ve špatně
dostupném terénu u řeky Vltavy. Na místě
poté zasahovala Zdravotnická záchranná
služba Středočeského kraje a k transportu byla povolána jednotka Hasičského
záchranného sboru Středočeského kraje
ze stanice Roztoky.
Dne 9. 7. 2015 v 8.30 hod. se na Úřadovnu Obecní policie Zdiby dostavil občan
a sdělil, že nad větrolamem Zdiby - Praha
opětovně stoupá tmavý kouř. Strážník
ve větrolamu u makového pole nalezl oblečení, injekční stříkačky, včetně hořícího
ohniště. Za pomoci přivezené vody bylo
ohniště v lesíku uhašeno. Nikdo zde nebyl
nalezen.

že v lokalitě u hřbitova v Klecanech se
nachází skupina uprchlíků, jedí třeště
a mluví arabsky. Strážníci na místě zjistili,
že se jedná o zaměstnance z nedalekého
skladu ALBERT a jsou řádně ubytováni
na městské ubytovně v Dolních Kasárnách.
Dne 30. 6. 2015 v 9.55 hod. projížděl
strážník motohlídky Obecní policie Zdiby
po komunikaci Průběžná ve Zdibech
a spatřil muže, který kradl z obecního
kontejneru papír. Noviny a časopisy podával ženě na invalidním vozíku. Strážník
následně s mužem a ženou projednal
jejich protiprávní jednání. Zloději kovů se
dali na krádeže papíru.
Dne 29. 6. 2015, na konci školního roku
uspořádali strážníci OP Zdiby několik
preventivních přednášek v mateřských
a základních školách, ve Zdibech, v Klecanech a v Husinci. Strážníci přichystali
pro děti i omalovánky.
Luděk Wachtl
velitel Obecní policie Zdiby
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ZDIBSKÝ Z PRAVODAJ

telegraficky
Novinka na webu
Pro všechny zájemce, kteří chtějí
být včas informován o novinkách
a dění v obci, jsme zřídili na webových stránkách obeczdiby.cz
novou službu „Odběr novinek
na e-mail“. Zde vyplňte svoji
e-mailovou adresu a budete vždy
vyrozuměni o každém šustnutí
ve Zdibech a okolí.

Bikerky ze Sokola
Veltěž válely na Mistrovství Evropy v Rakousku
Barvy národního týmu České
republiky hájily také bikerky
z cyklistické líhně Sokola Veltěž.
Magdalena Mišoňová si veze z ME
nepopulární bramborovou medaili
za 4. místo. Na bronz jí chyběl
pouhý jeden bod. Zuzana Kadlecová si dojela pro celkové 13. místo, kdy po „vlažnějším“ začátku
předvedla dech beroucí výkony
v posledních dvou etapách.

se s pitevním náčiním a poučením
o bezpečnosti s jeho zacházením
se pustila rovnou do pitvy. Druhá skupina
se zabývala různými druhy plžů v ČR
a dozvěděla se, že není ,,šnek jako šnek“
a ,,ulita jako ulita“.

Také nemáte radost, když se na vaší
zahrádce objeví Arion lusitanicus?
V dubnu 2015 se v ZŠ Zdiby konala
netradiční výuka přírodovědy. Tento
pozoruhodný zážitek se týkal 4. ročníku.
O co se vlastně jednalo?
Již několik let nás sužuje výskyt plzáka
španělského (Arion lusitanicus), který patří mezi invazivní druhy v ČR vyznačující
se mimo jiné tím, že sežere, na co přijde,
a proto je nepřítelem všech zahrádkářů.

Bc. Tereza Korbélyi

Zavítaly k nám dvě doktorandky mající
tuto oblast na starosti a velice poutavým
výkladem nás provedly danou problematikou. Děti byly rozděleny na dvě skupiny,
které se poté vystřídaly. První skupina
se nejprve dozvěděla, jak takový plzák
vypadá, jaký je rozdíl mezi plzákem,
slimákem a slimáčkem, a po seznámení

Naše knihovna už není popelkou

Opravená branka
na hřbitově
Obecní úřad Zdiby na základě
stížností občanů nechal opravit
již zchátralou část zdi na místním
hřbitově ve Zdibech. S tím byla
spojena i výměna staré vstupní
brány, která se otvírala s velkými
obtížemi a pro starší spoluobčany
to bylo velmi složité.

Arion lusitanicus

V září přivítala knihovna své čtenáře v novém kabátě. Přes prázdniny byly vyměněny
všechny staré regály, knihovna byla vymalována, staré knihy vyřazeny a celkově se
knihovna prosvětlila. Na knihy je nyní více místa a jejich řazení bude přehlednější.

Proti černé zvěři
Během června byl mysliveckým
spolkem obnoven nástřik kondenzátu u pachového ohradníku
při komunikacích protínajících
území honitby MS Zdiby-Klecany.

Při revizi vypůjčených knih bylo zjištěno, že velká část čtenářů má knihy vypůjčeny dlouhou dobu. Žádáme proto čtenáře, aby knihy urychleně vrátili. Po celé září a říjen budou
zapomnětliví čtenáři osvobozeni od pokuty.
Pro mladé čtenáře máme připravenou soutěž. Po celý školní rok budou děti soutěžit
o nejlepšího čtenáře a na konec školního roku dostanou ti nejlepší knihy a diplomy.
Seznamy nových knih budou zveřejněny na stránkách obce.
Knihovna bude opět otevřena v úterý a ve čtvrtek od 16 do 19 hodin.

Přednáška o zdravém mlsání s Luckou
Na konci školního roku navštívila naši školu studentka gymnázia Přírodní školy Lucka
Kolínová. Tématem pondělního dopoledne bylo, jak zdravě mlsat, a tím tak navázala
na dvě předcházející přednášky o zdravé výživě pořádané paní doktorkou MUDr. Hanou
Skalovou.

Závodní dráha Klubu RC
Aréna Zdiby pokřtěna
V neděli 23. 8. 2015 byla vybudována,
otestována a následně pokřtěna závodní dráha pro rádiem řízené modely 1.6.
Na akci se podíleli členové klubu RC
Aréna i další nadšenci. Případné další
zájemce o tento druh modelaření zve
klub srdečně do svých řad.

Zemřel Rudolf Beránek
(21. 11. 1932 - 17. 7. 2015)
V červenci zemřel hornista a emeritní
člen České filharmonie pan Rudolf
Beránek. Po většinu této doby byl spjat
se Zdiby, kde pobýval od konce 60.
let. Pan Beránek byl nejen výjimečným
muzikantem s obrovským talentem,
skvělým učitelem na konzervatoři, ale i
člověkem přinášejícím radost ze života,
optimismus a dobrou náladu.
Čest jeho památce!
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Společně probraly, jaké svačiny je vhodné nosit si s sebou do školy a co je prospěšné
pro to, aby měly děti dostatek energie na učení. Zdůraznila, jak je v začátku dne důležitá
vydatná snídaně a dodržování pitného režimu v průběhu celého dne. Děti již z předchozích přednášek dobře věděly, že nejlepší tekutinou na pití je čistá voda bez bublinek,
případně ochucená přírodní šťávou, nebo ovocný čaj.
Lucka připravila dětem i několik praktických ukázek, při kterých jim předvedla, jak se
podle receptu jednotlivé suroviny odměřují, míchají, mixují, ochucují, zpracovávají
až do konečného výrobku. Pro inspiraci dostaly děti několik receptů.
Monika Shonová, ZŠ Zdiby, foto: Marie Kolínová
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Pracovní léto ve škole
Zdibská základní škola není nikdy opuštěná. Jen co si děti začaly
užívat letních prázdnin, nastoupily do školních budov party řemeslníků
– elektrikáři počínaje, přes zedníky, instalatéry, obkladače, podlaháře,
truhláře a malíře. Všichni usilovně pracovali skutečně až do posledních
dnů, takže v historické budově školy jsou kompletně předělané
elektroinstalace (včetně elektronických vrátných u obou vchodů školy),
chlapecké toalety mají nové obklady i vybavení, v první třídě je nová
podlaha a interaktivní tabule, šatny jsou rozšířeny a všechny prostory
barevně vymalovány.

Myslím, že je z předcházejícího výčtu patrné, jaké jsou priority vedení
obce. Bezpečné, moderní a podnětné prostředí pro naše školáky
a podpora interaktivního vzdělávání, čehož si všichni moc vážíme.
Obec zapracovala i na okolí školy. Parkoviště i parčík u pomníku mají
nové plůtky, aby si děti neublížily pádem při případném veselí po
vyučování. Nadšené jsou určitě i z pěšinky parčíkem, díky které se
vyhýbají rannímu kličkování mezi auty u parkoviště a bezpečně vklouznou
rovnou do školních vrátek. Všichni pedagogové i ostatní zaměstnanci
školy i školky přejí všem úspěšný školní rok 2015/2016.
Mgr. Ludmila Koktanová

inzerce
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Myslivost – Červnové akce
V sobotu 6. 6. 2015 uspořádal Myslivecký
spolek Zdiby – Klecany cvičné střelby
na střelnici sousedního Mysliveckého spolku
v Bašti. Tyto střelby byly zároveň přeborem,
v němž účastníci soutěžili o hodnotné ceny
s mysliveckou tématikou. Za krásného počasí
se sešlo 16 střelců, kteří prokazovali své
umění ve střelbě na asfaltové terče v disciplíně trap (baterie). Panovala přátelská, i když
sportovně-soutěžní nálada. Dá se říci, že jsme
strávili příjemné dopoledne.
Tak, jako pořádá náš Myslivecký spolek každý
rok cvičné střelby, konají se i akce k zazvěřo-

vání honitby. Z líhňařského střediska Skuheř
bylo zakoupeno 17 kusů dospělé bažantí
zvěře, která byla umístěna do aklimatizační
voliéry. Z té je pak po několika dnech vypuštěna do revíru ve zdibské části naší honitby.
Protože se jedná o mladou zvěř, předpokládáme, že vypuštěné bažantí slepice v příštím
roce zasednou na hnízda a vyvedou kuřata.
I když se někdy zdá naše snaha o zazvěřování
zbytečná, nepřinášející odpovídající výsledky,
budeme se snažit touto cestou udržet zvěř
v naší honitbě i nadále.
Ing. Jindřich Trpák

Svatí ochránci přírody a myslivosti
Již v březnovém vydání Zdibského zpravodaje v roce 2012 jsme věnovali článek
svatému Hubertovi, což byl francký šlechtic z přelomu 7. a 8. stol. n. l. Ten, pod dojmem
setkání s jelenem, kterému mezi parohy zářil kříž, zanechal hříšného způsobu života,
obrátil se k Bohu, stal se knězem, nakonec biskupem a patronem myslivců.
Motiv jelena se zářícím křížem mezi parohy se však v křesťanské mytologii vyskytl
mnohem dříve u svatého Eustacha a také později u svatého Felixe z Valois. Eustach
(Eustachius), původním jménem Placidus, byl římským důstojníkem a vojevůdcem, který
se obrátil na křesťanskou víru po tom, co na lovu spatřil jelena s křížem mezi parohy.
Při pronásledování křesťanů za císaře Hadriána byl kolem roku 118 n. l. nejprve předhozen divoké zvěři, a když se ho šelmy ani nedotkly, byl upálen. S jeho jménem je spojeno
založení první profesní organizace myslivců u nás, a to „Bratrstva hlubockých myslivců
sv. Eustacha“ na panství knížete Ferdinanda Schwarzenberga v roce 1692.
Svatý Felix z Valois pocházel ze šlechtického rodu hrabat z Vermandois, ale již od mládí
projevoval soucit s chudými a nešťastnými a zděděné bohatství využíval ke zlepšení
jejich životní situace, v dospělosti přijal kněžské svěcení a žil v hlubokých lesích jako
poustevník. Tam se mu zjevil jelen s modročerveným křížem mezi parohy. Toto zjevení
na něj silně zapůsobilo, podobně jako na jeho svaté předchůdce.
U svatého Huberta mělo za následek jeho snahu o obracení pohanů na víru, u svatého
Eustacha šíření křesťanství ve starověkém Římě, u svatého Felixe pak jeho předurčení
k péči o křesťany v zajetí. Spolu se svatým Janem z Mathy založil roku 1198 řeholní řád
„Nejsvětější trojice“ (trinitáři), jehož úkolem bylo vykupovat křesťanské zajatce z otroctví.
Sousoší obou svatých a poustevníka, zemského patrona sv. Ivana od Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa můžeme vidět mezi sochami na pražském Karlově mostě.

inzerce

Lakomé Barky
Vás zvou na originální divadelní pojetí klecanské legendy
ze zacátku
ˇ 15. století

O Polyxene,ˇ
aneb jak se Klecany staly mestem
ˇ
odehraje se 1. 11. 2015 v 16 hodin v kostele
Nanebevzetí Panny Marie.
ˇ propojení divadla, hudby
Mužete
se tešit
ˇ na jedinecné
°
a tance.
Podle díla Václava Beneše Trebízského.
ˇ

V křesťanském nebi je však mnoho jiných světců, kteří měli vztah ke zvěři a přírodě. Byli
to hlavně mniši poustevníci, kteří žili celý život v odříkání, uprostřed přírody a v blízkém
kontaktu s rostlinami i zvěří. Nejznámějším z nich je jistě svatý František z Assisi, vlastním jménem Giovanni Battista Bernardone. Narodil se roku 1182 do rodiny bohatého
obchodníka s látkami a jako ostatní mladíci z lepších rodin se choval marnotratně a rozpustile. Chtěl se stát rytířem a tak se zúčastnil válečného tažení proti sousednímu městu
Perugii. Vojenská výprava však byla neúspěšná a František se ocitl na téměř jeden rok
v zajetí. Ve vězení se mu zdál podivný sen, ve kterém ho hlas z nebe vyzval, aby nesloužil pozemským pánům, ale pánu nebeskému. Po návratu ze zajetí opustil rodný dům,
zřekl se veškerého majetku a rozhodl se zasvětit život službě chudým, nemocným
a potřebným a hlásání slova Božího. Brzy se k němu připojilo několik druhů, kteří se
stejně jako on rozhodli věnovat zbožnému životu v chudobě.
S podporou papeže byl roku 1209 založen žebravý mnišský řád „Menších bratří“ (minorité), ze kterého se později vyčlenily řády františkánů a kapucínů. Vznikla též ženská
odnož řehole – klarisky. František nemiloval jenom lidi, ale všechny boží tvory. Traduje
se, že když nenalezl posluchače mezi lidmi, kázal lesní zvěři či ptákům. Nebáli se ho
a pozorně mu naslouchali. Je známo, že měl ke zvířatům neobyčejně kladný vztah
a ochraňoval je před zlým zacházením ze strany surových lidí. Zvířata označoval za své
bratry a sestry. Proto je pokládán za patrona zvířat a ochránců přírody, což roku 1979
potvrdil i papež Jan Pavel II. Je známa též legenda o tom, že svým kázáním napravil zlého vlka z Gubbia (či Aggobia), který hubil pastýřům stáda. Málo se však ví, že František
jako první postavil v jeskyni jesličky s loutkou dítěte a živými zvířaty, a tak založil tradici
vánočních betlémů.
Dalším poustevníkem a jedním z nejoblíbenějších středověkých světců je svatý Jiljí
(Aegidius), jehož atributem je laň, jejímž mlékem se živil. I mezi zemskými patrony Čech
nalezneme významné svaté poustevníky, např. svatého Prokopa a svatého Ivana. Svatý
Prokop je znám tím, že podle legendy zapřáhl ďábla do pluhu a oral s ním pole. Nejdříve
byl knězem, pak poustevníkem a nakonec prvním opatem benediktinského Sázavského
kláštera. I svatý Ivan byl poustevníkem, a to v dnešním Svatém Janu pod Skalou.
Ať již jsou zmínění svatí historickými osobami či jen postavami křesťanské mytologie,
jejich odkaz lásky k přírodě vyznávají ochránci přírody, ekologové i myslivci.
Pavel Míšek

Režie: Blanka Laurychová, Kristýna Polanská
Hudba: Barbora Veselá
Tanec: Katerina
ˇ Horová
Scénografie: Klára Adamová
Pravý Hradec, fara Klecany, s podporou mesta
Porádají
ˇ
ˇ Klecany
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Obecní úřad Zdiby
organizuje svoz velkoobjemového odpadu.

ÚKLIDOVÝ VÍKEND
26. a 27. září 2015
Svoz odpadu se uskuteční v sobotu 26. 9. a v neděli 27. 9. 2015
od 8 do 12 hodin.
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny podle níže uvedeného rozdělovníku.
Současně bude OTEVŘEN SBĚRNÝ DVŮR ul. U Školy, pro ukládání nebezpečného odpadu
– oleje, barvy, lednice, pračky, televizory, drobné elektro, PC, pneumatiky.

DŮLEŽITÉ PRO UKLÁDÁNÍ ODPADŮ DO VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ!!!
Co do velkoobjemového kontejneru patří?
Rozhodně ANO: starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní
náčiní, autosklo a kovové předměty.
Co do velkoobjemového kontejneru NEpatří?
Rozhodně NE: odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např.: autobaterie, zářivky, barvy,
rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky,
elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ PODLE LOKALIT V OBCI
DEN

LOKALITA OBCE

MÍSTO

POZNÁMKA

sobota 26. září

ZDIBY – ZDIBY

křižovatka ul. Prostřední, Průběžná

Před kontejnery na tříděný odpad

sobota 26. září

ZDIBY – VELTĚŽ

ul. Za Sokolovnou

U vstupu na hřiště u Sokolovny

sobota 26. září

ZDIBY – VELTĚŽ

křižovatka ul. U Školy, Průběžná

Parkoviště u školy

sobota 26. září

ZDIBY – PŘEMYŠLENÍ

Soběslavovo nám.

Točna před bývalou Teslou,

sobota 26. září

ZDIBY – HOLOSMETKY

křižovatka ul. K Holosmetkům, K Přívozu, K Vodojemu

sobota 26. září

ZDIBY – HOLOSMETKY

křižovatka ul. K Holosmetkům, Polní

U kontejnerového stanoviště

sobota 26. září

ZDIBY – ZLATÝ KOPEC

křižovatka ul. Na Ladech, Ranní, Zlatý kopec

U stanoviště kontejnerů na tříděný odpad

neděle 27. září

ZDIBY – ZLATÝ KOPEC

křižovatka ul. Větrná, Zlatý kopec, Travnatá

neděle 27. září

ZDIBY – ZLATÝ KOPEC

křižovatka ul. Dlouhá, Obvodová

neděle 27. září

ZDIBY - BRNKY

křižovatka ul. Za Panskou zahradou, K Brnkám

Kontejnerové stání na tříděný odpad

neděle 27. září

ZDIBY - BRNKY

křižovatka ul. Přemyšlenská, Pod Hájem

Kontejnerové stání na tříděný odpad

neděle 27. září

ZDIBY - BRNKY

ul. Sedlecká cesta, Obvodová

Kontejnerové stání

neděle 27. září

ZDIBY - BRNKY

ul. Sedlecká cesta, U Kovárny

U točny, informační tabule

neděle 27. září

ZDIBY - BRNKY

křižovatka ul. Přemyšlenská a Zlatý kopec

U stanoviště kontejnerů

kontejnerové stání na tříděný odpad
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Veltěžské zábavné odpoledne
V sobotu 15. 8. 2015 se konalo na fotbalovém hřišti ve Veltěži
„Veltěžské zábavné odpoledne“.
V rámci tohoto odpoledne se uskutečnila soutěž ve vaření guláše
o „Zdibský kotlík“. Této soutěže se zúčastnilo 8 týmů. Vítězi se stali
Václav Topol a Pavel Srstka, na 2. místě skončil Zdeněk Jurkeník
a na 3. místě pak Karel Leška a Jiří Němčík. Cenu diváků pak získal
Štefan Herda. Od 16 hodin k tanci a poslechu zahráli Rangers – Plavci
a poté následovala diskotéka Jardy Tůmy. V přestávkách pak vystoupili
se svými modely letadel zdibští hasiči Tomáš Tondr a Jaroslav Voráček.
Zdeněk Jurkeník
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Máhatmá Gándhí: „Víra je určitým druhem šestého smyslu, který začne ...“

(Tajenka: působit tehdy, když selže rozum.)

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

