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Denní stacionář pro seniory

Otevíráme nově vybudovaný denní stacionář pro seniory
Pro koho je denní stacionář určen?
Pro seniory s Alzheimerovu nemocí a seniory
s jinými typy demence, kteří jsou mobilní
a částečně soběstační.
Poslání denního stacionáře
Aktivizační činnost seniorů, nácvik a upevňování
motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, zprostředkování kontaktů se
společenským prostředím a s vrstevníky.
Co nabízíme?
• Pohybové a relaxační aktivity, vaření
a pečení pro radost, výtvarné a rukodělné
činnosti, trénink paměti, promítání lmů,
poslech hudby, četba, hraní společenských her.
• Celodenní stravování – snídaně, svačina,
oběd, svačina.
Provozní doba
Pondělí–pátek od 7:00 do 16:30 hod.
Cena
Platba za služby je vyměřena dle rozsahu
služeb. Podrobnější informace poskytne vedoucí
denního stacionáře.
Kde nás najdete?
Národní ústav duševního zdraví
Topolová 748, 250 67 Klecany
Telefon: 283 088 153, 283 088 154
Dopravní spojení: metrem C do stanice Kobylisy
a odtud autobusem číslo 371 nebo 374
do zastávky Klecany, U hřbitova.
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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

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

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

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

Zdibský zpravodaj
Vydavatel: Obec Zdiby
Průběžná 11, 250 66 Zdiby
Evidováno Ministerstvem
kultury ČR pod číslem
E 12691.
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Jan Tvrdý, Zdeněk Jurkeník,
Jiří Žáček, Štěpán Jordanov.
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MUDr. Milan Sedlák
Vychází nepravidelně.
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ve Zdibech zdarma.
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Vaše názory nás
zajímají
Názory a požadavky občanů obce
Zdiby nás samozřejmě zajímají,
protože jsou pro naši práci velmi
podnětné. Rozhodli jsme se
pokusit o zorganizování „schůzky
s občany“. Přijdeme za vámi,
ale vzhledem k rozlehlosti obce
a různorodosti požadavků jednotlivých oblastí, uděláme schůzku
pro každou oblast samostatně.

Brnky
30. 5. v 10:00 – Na Návsi

Zlatý kopec
30. 5. v 14:00 hod. – Dlouhá x Kolmá

Holosmetky
6. 6. v 10:00 hod. – U Vodojemu

Přemyšlení
24. 5. v 10:00 hod. – Soběslavovo nám.

Zdiby, Veltěž
24. 5. v 14:00 – hřiště u sokolovny

INFORMACE
Vypínání el. proudu
Často se na obecním úřadě setkáváme se stížnostmi na vypínání proudu
a špatnou informovanost. Toto zajistit
je povinností dodavatele elektrické
energie, se kterým má odběratel
smlouvu. Pokud informace obdrží
obecní úřad, tak je zveřejňuje na
webových stránkách obce, respektive úřední desce.

Daň z nemovitosti
Upozorňujeme občany, že termín
pro úhradu daně z nemovitosti je
do konce měsíce května. Nespoléhejte se, že vám přijde domů poštou
složenka, jak tomu bylo v letech
minulých a proveďte úhradu
podle loňského roku. Spolehlivost
ministerstva financí v zasílání
složenek není tak vysoká, jako když
to zajišťoval finanční úřad.

SLOVO STAROSTY

Nedávno jsem obědval v jedné zdibské
restauraci a náhodně jsem se tam potkal
s místním občanem, kterého si velmi
vážím nejen já, ale jak vím, i značná část
obyvatel Zdib. Během oběda jsme začali
diskutovat na téma Zdibský zpravodaj (ZZ).
MUDr. Milan Sedlák, který byl oním spolustolovníkem, mě upozornil na témata,
která podle jeho názoru v ZZ chybí
a občana obecně zajímají. Jsou jimy především nestranné a nezávislé informace
ze zastupitelstva, informace o zamýšlených investičních akcích a zdůvodnění
nutnosti dalšího směřování zásadních
plateb zamýšlených ke zhodnocení majetku obce. Obhájit, ale hlavně zdůvodnit
nutnost oprav svěřeného majetku a jeho
údržby. Vox populi, vox dei – „hlas lidu,
hlas Boží“ je heslo, kterým se roky řídím,

a i v tomto případě jsem ho vzal v úvahu.
Nabídl jsem MUDr. Sedlákovi pozici
šéfredaktora, kterou s díky odmítl,
ale na oplátku mi nabídl spolupráci,
kdy by jako editor spolupracoval
při vydávání ZZ, předkládal témata,
o kterých by bylo třeba podávat veřejnosti
obsáhlejší informace a moderovat diskuzi
na platformě ZZ. Současně editoval formální i obsahovou správnost jednotlivých
příspěvků. Mimo jiné bylo diskutováno
i téma kdo by měl přispívat do ZZ a jakého charakteru by měly příspěvky být. Zásadně odmítl, aby si zastupitelé vyřizovali
svoje spory prostřednictvím Zdibského
zpravodaje. Často se v takových případech jedná o fabulace a výmysly, neúplné
pravdy, desimpretované skutečnosti, jen s
účelem poškodit druhého, uvést veřejnost
v omyl, nebo vyvolávat mezi lidmi
nevraživé nálady a reakce. V případě
závažných témat, o kterých by veřejnost
měla obdržet podrobnější informace, si
vymínil, že nebudou tištěny neověřené,
zkreslené a v neposlední řadě nepravdivé
informace. V tomto duchu jsme se dohodli
a doufám, že to povede ke zkvalitnění
Zdibského zpravodaje a lepší informovanosti jeho čtenářů.
Jan Tvrdý

Vítání občánků ve Zdibech
Poslední dubnovou sobotu na obecním úřadě ve Zdibech proběhlo vítání občánků.
Starosta obce pan Tvrdý přivítal do naší obce 8 nových dětí. Slavnostní obřad se po delší
odmlce konal v zasedací místnosti v prostorách obecního úřadu. Nově narozené děti byly
přivítány mezi občany Zdib a jsou zapsány do pamětní knihy obce.
Paní Uhlová představila děti a jejich rodiče panu starostovi, který poté pronesl slavnostní
řeč. Vítání se také zúčastnily žákyně naší ZŠ, které všem přítomným přednesly básničky.
Po podpisu rodičů do pamětní knihy, byla maminkám předána kytička, děti obdržely
pamětní mince, pamětní list a milé drobnosti.
Celý obřad zdokumentoval pan Wachtl a pořízené fotografie obdrží rodiče na CD.
Moc děkujeme rodičům a jejich příbuzným za účast na slavnostním vítání občánků
a přejeme jim mnoho zdraví, pohody a radosti. Vítaným dětem přejeme, aby navždy
milovaly své maminky a tatínky a aby šťastně vykročily do života, který je teprve čeká.
Pokud máte zájem zúčastnit se s vašimi narozenými dětmi (rok narození 2014 a 2015)
dalšího obřadu, kontaktujte nás prosím na telefonním čísle 284 890 219, 284 890 760
nebo e-mailem na adrese podatelna@obeczdiby.cz.
Přijetím zákona o základních registrech nemá již Obecní úřad Zdiby možnost využívat
informací pro oslovení rodičů nově narozených dětí pro jejich přivítání mezi občany naší
obce.
Hana Jandovská

Upozornění
Upozorňujeme občany, že seznam
evidovaných žádostí na změnu ÚP
je k nahlédnutí na Úřední desce
před OÚ nebo na webových stránkách Obecního úřadu.
Neposílejte již zaslané a evidované
přihlášky.
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Informace ze zastupitelstva
Pro ty, kteří veřejné zasedání zastupitelstva z jakýchkoliv důvodů nenavštívili, nebo obecně nenavštěvují, redakce
Zdibského zpravodaje pořídila a nabízí
pro vaši informaci orientační a stručný
náhled do průběhu posledního zasedání,
konaného 13. 4. 2015.
Bylo to jedeno z nejdelších zasedání
a posuzováním z hlediska konce skončilo
rekordně v hluboké noci, příští den jednu
hodinu po půlnoci. Vyvstává otázka, co
toho bylo příčinou. Těch bylo několik.
Pomineme-li argumentačně slabou
diskusi některých diskutujících, tak
stěžejní z nich byla skutečnost, že z 12
projednávaných bodů se plných 7 vracelo
k problematice předchozích zasedání, kdy
nebyly ověřeny zápisy ze 3 předchozích
zasedání. To, proč ověřovatelé zápisů
k zápisu svůj podpis nepřipojili zůstává
záhadou a je v rovině spekulací. Druhou
příčinou průtahů byly nedostatečně
připravené projednávané body programu
zasedání zastupitelstva. To nakonec
vyústilo, že plánovaná témata musela být
po diskusi z projednání stažena.
Jmenovitě zastupitelstvo nedospělo
k usnesení v následujících bodech:

1. Systém shromaždování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálního
odpadu.
2. O místním poplatku za provoz odpadkového hospodářství citovaném
v předchozím odstavci.
3. Schválení nového provozovatele
veřejného osvětlení, kdy fa ELTODO
po zrušení smlouvy byla nahrazena
Společností Obec Zdiby-Reality.
4. Starosta bod o Jednacím řádu sám
a bez diskuse stáhl.
5. Rovněž evergreen posledních let
a 3 volebních období, tj. nevyrovnané
finanční poměry mezi zúčastněnými
a z toho resultující nevyjasněná dlužní
částka společnosti Obec Zdiby Reality
vůči obci ve výši kolem 3 milionů Kč
zablokovala dohodu o kupní smlouvě,
která by mohla řešit letitý problém.
Bod z projednání byl stažen
a pravděpodobně bude nutnost jej řešit
právní cestou, což při znalosti českých
poměrů predikuje „dočasnost“, jak ji
známe z nedávné historie.
Co tedy bylo pozitivem tak dlouhého,
do noci trvajícího zasedání. Z torza

1. Podání žádosti o dotaci na projekt
opravy části místních komunikací
(spec. ulic Na Lada, Za Sokolovnou,
Severní) z prostředků Středočeského
kraje.

6. Schválilo uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene
ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.

2. Podání žádosti na dotaci likvidace
černých skládek v obci Zdiby rovněž
z prostředků Středočeského kraje.

8. Schválilo přijetí daru části pozemku
o výměře více jak 500 m2 v hodnotě
přes 500 000 Kč od pana Martina
Bartáka a pana Josefa Dlabače.

3. Podání žádosti o dotaci na navýšení
akceschopnosti při povodních, jak
jinak, než z prostředků Středočeského
kraje.
Sumárně v objemu 3 a ¼ milionu
korun, s 5 procentní účastí obce.
Všimněte si, cizí peníze nikomu
nesmrdí, vždyť jsme všichni Češi,
nebo češi. Z premiérově projednávaných bodů bylo dále schváleno:
4. Podání žádosti Krajskému úřadu
Středočeského kraje na přezkum
hospodaření za rok 2015
5. Schválilo bezúplatné převody pozemků
ležících pod komunikacemi v Chaberské ulici, v ulici Formanská, v ulici
Ke Hřišti a pozemek veřejně prospěšné

O B E C N Í

Územní plán… ?!
Územní plán nebyl a není nosným tématem naší agendy pro toto volební
období. Vzhledem ale k narůstající „hysterii“ a zavádění skutečnosti jinam, cítím potřebu se k tomuto, byť krátce, vyjádřit. Zdědili jsme
nedodělanou, nicméně draze zaplacenou práci po předešlém vedení
OÚ s veškerými chybami a nedostatky. Ze zákona jsme povinni provést
aktualizaci stávajícího ÚP každé 4 roky, a následně upravit tento ÚP
podle nových poznatků. Chceme se vyvarovat chyb minulého vedení,
a proto jsme zpracováním pověřili firmu PRISVICH, která se v minulosti
již osvědčila při sestavování současného ÚP a jsou s ní dobré zkušenosti
v okolních obcích, např. Klecanech.
Této skutečnosti se samozřejmě snaží využít různá uskupení účelově
založená, majitelé pozemků a developeři k soukromým účelům, jako je
přeměna polí na zástavby bytovými domy, vyjmutí z etapizace, výstavba
bytových komplexů. Tato uskupení vyvíjejí tlaky na obyvatele, podávají
stížnosti a trestní oznámení.
Náš pohled na danou problematiku je zásadně odlišný. Myslíme si, že
pro občany již bydlících ve Zdibech jsou důležitější věci k řešení, jako
je vybudování komunikací, stavba školy a oprava školky, zavedení kanalizace a vody, zkrášlení okolí, likvidace černých skládek, řešení svozu
komunálního odpadu apod. A revize a změna č. 1 územního plánu? Měla
by pomoci obci při získání pozemků pro budoucí výstavbu sociálních
bytů, domova důchodců, sběrného dvora a odpočinkových hřišt pro děti
i dospělé. Dokud nebude vybudována dostatečná infrastruktura, včetně
sociálního a kulturního zázemí, další navyšování zásadní výstavby by
pouze zhoršilo kvalitu života v naší obci.
Jiří Žáček

stavby fotbalového hřiště, v dosud
v majetku ÚZSVM do majetku obce.

opakovaně projednávaných bodů bylo
nakonec schváleno:

7. Schválilo uzavření darovací smlouvy
od manželů Mlejnkových.

9. Schválilo plán činnosti Kontrolního
výboru na rok 2015.
Zastupitelstvo rovněž delegovalo předsedu finančního výboru Ing. Jordanova na
valnou hromadu společnosti
VKM a. s. (vodovody Kladno Mělník),
kde je Obec Zdiby jedním z akcionářů.
Zda je to hodně nebo málo, posuďte sami.
To, jak jednotliví zastupitelé hlasovali
se budete moci dozvědět na webových
stránkách obce Zdiby poté, co bude zveřejněn ověřený zápis ze zastupitelstva.

Ú Ř A D

Milan Sedlák

Z D I B Y

Průběžná 11, 250 66 Zdiby; tel.: 284 890 013, fax: 284 890 224
e-mail: podatelna@obeczdiby.cz; http://www.obeczdiby.cz
čj. 2015/030/Vj
Vyřizuje: Bc. Vich, DiS., PRISVICH, s.r.o.
tel. 241 444 053, mobil 604 235 259

Ve Zdibech dne 16. dubna 2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Zastupitelstvo obce Zdiby rozhodlo podle § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
usnesením č. 1/3/2015 ze zasedání dne 18. března 2015 o pořízení zprávy o uplatňování územního
plánu Zdib od jeho vydání dne 12. října 2010 a na základě ní pořízení změny č. 1 podle § 55 odst. 1 a 2
stavebního zákona.
Obecní úřad Zdiby, jako pořizovatel příslušný k pořízení zprávy o uplatňování územního plánu (ÚP)
Zdib a jeho změny č. 1 podle § 6 odst. 2 stavebního zákona, zajišťující územně plánovací činnost podle
§ 24 odst. 1 stavebního zákona na základě smlouvy se společností PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053,
v souladu s cíli a úkoly územního plánování uvedenými v § 18 a 19 stavebního zákona a citovaným
usnesením,

oznamuje

občanům obce Zdiby, fyzickým nebo právnickým osobám, které mají vlastnická nebo obdobná
práva k pozemku nebo stavbě na území obce Zdib, orgánům veřejné správy a oprávněným
investorům, možnost podávání návrhů na pořízení změny ÚP Zdib, resp. návrhů na provedení změn
v území oproti platnému ÚP Zdib, podle § 44 písm. b) až e) a § 46 odst. 1 stavebního zákona, a to ve
lhůtě do 45 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce úřadu obce, tj.

do 4. června 2015,

ve stejné lhůtě může každý uplatnit k pořízení ÚP Zdib své podněty. K návrhům a podnětům
podaným po uvedené lhůtě nemusí být při zhotovení zprávy o uplatňování ÚP Zdib přihlédnuto.
S dokumentací ÚP Zdib se lze seznámit na Obecním úřadu Zdiby nebo také na internetových stránkách
obce Zdiby, http://www.obeczdiby.cz.

UPOZORNĚNÍ:

1. Zastupitelstvo obce Zdiby rozhodlo usnesením č. 1/3/2015 ze zasedání dne 18. března 2015
o ukončení pořizování změny č. 1 zahájené v roce 2011 a novém pořizování změny č. 1.
2. V příloze této vyhlášky jsou uvedeny všechny návrhy na pořízení změny ÚP evidované na Obecním
úřadu Zdiby. Tyto návrhy není potřeba podávat opětovně.
3. Návrh musí obsahovat údaje stanovené v § 46 odst. 1 stavebního zákona, proto se doporučuje použití
formuláře, který je k dispozici na úřadu obce, popř. na výše uvedených internetových stránkách.
4. U návrhů může obec podmínit jejich pořízení částečnou úhradou nákladů na zpracování,
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a na mapové podklady dle § 45 odst. 4 stavebního
zákona.
5. Návrhy a podněty se uplatňují písemně u pořizovatele, Obecního úřadu Zdiby, popř. v elektronické
podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád. Podněty musí obsahovat předepsané náležitosti podání dle § 37 odst. 2 správního řádu,
zejména musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje, čeho se podnět
týká a co se navrhuje.
Příloha: návrhy na pořízení změny ÚP Zdib, které jsou v evidenci Obecního úřadu Zdiby.
Na úřední desce Obecního úřadu Zdiby
vyvěšeno: 20. dubna 2015
sejmuto:
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5. června 2015

Jan Tvrdý
starosta obce

www.obeczdiby.cz
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Občan
a zasedání zastupitelstva

Ze života Obecní policie

Občas se stává, že si občané přisuzují práva, která při zasedání zastupitelstva obce Zdiby náleží zastupitelům, a nebo naopak neví, kdy a jak
mohou vystoupit a jakým způsobem ovlivnit hlasování svých zastupitelů.
Zasedání zastupitelstva není veřejná schůze občanů.
Právo vyjádřit se k projednávanému bodu má občan starší 18 let
s trvalým pobytem v obci Zdiby nebo vlastnící nemovitost na území obce
Zdiby. A to následujícím způsobem. Projednávání bodu zahajuje předkladatel a pak následuje rozprava zastupitelů k projednávanému bodu.
Po ukončení rozpravy zastupitelů, předsedající dává možnost přítomným
občanům s právem vystoupit, aby vyjádřili svůj názor k projednávanému
bodu. Následně nechá předsedající hlasovat o předloženém návrhu.
Občan má právo vyjádřit svůj názor, nejedná se o diskusi se zastupiteli.
Jan Tvrdý
Poznámka redakce: Konzultováno s příslušným odborem Ministerstva
vnitra ČR.

Dne 27. 4. 2015 ve 13.00 hod. byla
Obecní policie Zdiby vyrozuměna,
že na lavičce před obchodem ve Zdibech
leží muž pod vlivem alkoholu. U muže
nebylo možno provést dechovou zkoušku.
Strážníkům se nepodařilo muže umístit
na příslušnou záchytnou stanici. Následně
byl muž převezen vozidlem strážníků
do místa bydliště.

veřejný pořádek a silniční dohled
při slavnostním otevření Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech.

Dne 22. 4. 2015 od 10.00 hod. strážník
motohlídky Obecní policie Zdiby kontroloval lokalitu cyklostezky Praha – Zdiby.
Zdibští strážníci se zde zaměřují na
cyklisty pod vlivem alkoholu a projíždějící
vozidla do rekreační oblasti.

Dne 25. 3. 2015 v 16.30 hod. byla Obecní
policie Zdiby vyrozuměna občanem,
že se na křižovatce V Honech x Zdibsko,
Klecany stala dopravní nehoda. Na místě
zasahovaly dvě jednotky Hasičského
záchranného sboru Středočeského kraje,
Neratovice a Aero. Strážníci kyvadlově
usměrňovali provoz až do příjezdu
dopravní policie.

Dne 15. 4. 2015 v 10.00 hod. byla Obecní
policie Zdiby vyrozuměna Městským
úřadem Klecany, že v Klecanském háji
kousek od dětského hřiště leží na lavičce
muž pod vlivem alkoholu. Strážník
ve spolupráci s místostarostou města
muže našel, vzbudil, prověřil totožnost
a následně vykázal. Strážníci zvýší kontrolu v této lokalitě.
Dne 2. 4. 2015 v 17.31 hod. byla Obecní
policie Zdiby vyrozuměna občanem,
že na komunikaci Růžová ve Zdibech
došlo k nehodě cisterny převážející zemní
plyn. Na místě poté zasahovalo několik
jednotek Hasičského záchranného sboru
Středočeského kraje, Neratovice, Aero,
Mělník a Kladno. Zdibští strážníci uzavřeli
lokalitu proti vstupu nepovolaných osob
a zajišťovali doprovod hasičské techniky
až do nočních hodin.

Územní plán – legislativa
Jsem rád a těší mne, že Zdibský zpravodaj dal prostor nezaujatému obyvateli Zdib,
za kterého se považuji,člověku bez ukotvení v kterémkoliv sdružení, bez vazby na kteroukoliv koalici ať vedoucí, či opoziční. Takový akt chápu jako krok vstřícný a doufám,
že přispěji k nezaujatému komentování dění v obci. Události poslední emočně vypjaté
doby mne přivedly k napsání následujících řádek, se kterými se s vámi čtenáři Zdibského zpravodaje chci podělit.
Mezi lidmi jsem zaregistroval nejasnosti k postupu zastupitelstva v problematice
Územního plánu. To mne přivedlo k myšlence oslovit vedoucího oddělení územního
řízení Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje a položit mu
několik otázek k tomuto tématu. Ing. Smíšek běžnou praxi pořizování změny územního
plánu prostřednictvím odborného pořizovatele (tj. za úplatu) definoval citací Stavebního
zákona, který umožňuje podle § 6 obecnímu úřadu vykonávat územně plánovací činnost
prostřednictvím úředníka, nebo jiné fyzické osoby, kteří splňují kvalifikační požadavky
podle § 24 a mají zkoušku zvláštní odborné způsobilosti, požadované vzdělání a praxi.
MUDr. Sedlák: „Je Vám známo nebo jste schopen a ochoten sdělit přibližné procento
obcí, které využívají služby odborného pořizovatele?“
Ing. Smíšek: „Výše uvedené ustanovení stavebního zákona je obcemi hojně využíváno. Úřady územního plánování, které jsou povinným pořizovatelem (bezúplatně)
v případě podání žádosti obce ve svém správním obvodu, by ostatně celou agendu
v požadovaných termínech nezvládaly.“
To resultovalo k dotazu na zkušenost starostů sousedních obcí s praxí využití služeb
Úřadu územního plánování v Brandýse n. L. Ti pochybnost ing. Smíška potvrdili. Například obec Sedlec, reprezentovaná svým starostou ing Veselým, která zamýšlela využití
služeb pověřeného úřadu ke zpracování změny pouhopouhého jednoho pozemku, byla
nucena po dvouleté nečinnosti zmíněného úřadu na jeho služby rezignovat a využít, tak
jako u nás, služeb odborného pořizovatele. Naše změna územního plánu čítá vyřízení
220 žádostí a věřte, že nechci předvídat výsledek. Úřad v Brandýse dle mého soudu
nedisponuje takovým personálním obsazením, ke zvládnutí tak rozsáhlé agendy.
Z výše uvedeného považuji rozhodnutí o volbě odborného pořizovatele územního plánu
za legitimní a není v rozporu s právní normou. Tento svůj názor vám všem čtenářům
dávám k úvaze a budeme věřit, že nakonec povede k nejlepšímu řešení ve prospěch
obce, tedy nás všech.
Milan Sedlák

Dne 26. 3. 2015 od 9.30 hod. zajišťoval
strážník motohlídky Obecní policie Zdiby

Dne 26. 3. 2015 v 9.15 hod., strážníci
Obecní policie Zdiby se při hlídkové
službě zaměřují i na okamžitou likvidaci
nových černých skládek. Strážník
na místě pořídí fotodokumentaci a přivolá
údržbu Obecního úřadu Zdiby.

Dne 12. 3. 2015 v 8.45 hod. byla Obecní
policie Zdiby vyrozuměna převozníkem,
že u přívozu v Klecánkách nalezl ve Vltavě
vnitřnosti. Hlídka zdibských strážníků
vyrozuměla prostřednictvím místostarosty
města Klecany místního myslivce. Komunální služby města Klecany následně
zajistily likvidaci vnitřností z divočáka.
Dne 11. a 12. 3. 2015 byli strážníci
Obecní policie Zdiby požádáni
o součinnost pracovníky Městského úřadu
Klecany. Na městské ubytovně
v areálu Dolní Kasárna dochází k narušování občanského soužití a neoprávněného
užívání cizího majetku. Občan slovenské
národnosti byl následně strážníky vykázán z ubytovny.
Luděk Wachtl
velitel Obecní policie Zdiby

Bezpečnost a veřejný pořádek
V období 1. čtvrtletí letošního roku došlo několikrát k vloupání do objektů
a to v době, kdy občané doma spali. Na této věci jsme spolupracovali
s policií ČR. Policie doporučuje nezanedbat prevenci a nenechávat
otevřené přístupové cesty do objektu, ani když doma v noci spíte. Nejen
v souvislosti s těmito událostmi, hodláme postupně budovat na strategických místech v obci kamerový sytém, který by pomáhal s objasňováním
nejen závažné trestné činnosti, ale i jako podklad pro přestupková řízení
ve věci znečišťování prostoru v okolí kontejnerovišť.
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odpady
Odpady (se kterými souvisí nepořádek v obci, stále rostoucí počet
černých skládek a jednou z možností, jak je vymýtit je i sběrný dvůr),
jsou problém, kterému se průběžně věnujeme a snažíme se najít funkční
řešení. Nejdříve bych ale rád vyvrátil pár mýtů. Není pravda, že za tříděný
odpad obec neplatí, nebo dokonce za něj dostává peníze. Obec platí
za svoz veškerého odpadu, včetně bio, a to za každou tunu. V posledních letech zůstává cena i množství ( objem v tunách) stále stejné.
Pouze za tříděný odpad, zpětně podle výkazů , získává obec příspěvek
od polostátní firmy Eko-kom .
Snažíme se hledat nejlepší řešení organizování, jak nakládat s odpadem
tam, kde ty zkušenosti už mají, tam, kde to funguje (Německo, Švýcarsko, země pověstné čistotou svého okolí), a ve zpracovaných statistikách
z IPODECu.
Budeme se tedy snažit navýšit počet kontejnerovišť v zabydlených částech obce tak, aby byly v dosahu „dojítí pěšky“ od bydliště, ale zároveň
s menším počtem nádob na jednom místě. Tím, že se jedná o nádoby
na plasty, sklo a papír, tato místa by měla být čistá a bez zápachu.
Současně se stanou takovým „majetkem“ občanů v okolí, kteří si čistotu
ohlídají před těmi, kterým je zcela jedno, v jakém prostředí žijí a jaký
nepořádek po sobě absolutně lhostejně zanechávají.
Dalším krokem, který řeší okamžitou situaci, je častější svoz odpadu.
Po několika jednáních jsme prosadili odvoz plastu a papíru na 2x týdně,
takže by nemělo docházet k přeplňování nádob a přepadávání odpadků
na chodník. V letních měsících očekáváme nápor chatařů, a tak jsme zažádali o dotaci na nákup svozového vozidla se 6 kontejnery na bioodpad.
Finančně hodně nákladné, ale bohužel zcela nezbytné bude umístění
kamer na největších kontejnerovištích za účelem zjištění a následného
stíhání neukázněných občanů. Tyto kamery bychom rádi začlenili
do připravovaného bezpečnostního systému monitorování nejdůležitějších částí obce (škola, školka).
Ve spolupráci s firmou IPODEC připravujeme cyklus akcí ve škole
a školce, kde začneme zábavnou formou vychovávat děti k třídění odpadu a k udržování čistoty v obci.
Jiří Žáček

Proč nezačít u nejmladší generace?
Pojďme se společně k naší planetě chovat hezky a stejně jako pečujeme
o vlastní zdraví a uklízíme si svůj pracovní stůl, auto, byt, budeme spolu
pečovat o naší Zemi.
S tím, že se třídění a zpracovávání odpadů stává velmi diskutovaným tématem, se setkal asi každý z nás. Ne všichni se však nad tím hlouběji zamyslí,
a někteří z nás si dokonce myslí, že problém se jich netýká. Podstatnou část
komunálního odpadu produkují naše domácnosti. Není třeba zabývat se
čísly, všichni víme, že i ta nejpečlivěji třídící domácnost má každý týden co
nabídnout zaměstnancům svozové firmy Ipodec.
Proč nezačít u nejmladší generace? Děti jsou velmi vnímavé, tvárné
a hlavně soutěživé.
V naší škole již delší dobu probíhá sběr plastových uzávěrů od PET lahví
a drobného hliníku z domácností. Proto si myslím, že by nebylo špatné
rozšířit sběr o další tříděný produkt, a to o papír. Když využijeme zkušeností firmy Ipodec s touto problematikou v jiných školách a podaří se nám
vymyslet systém v soutěžení, určitě by se do těchto aktivit třídění a sběru
druhotných surovin zapojily všechny děti.

Neoprávněné vypouštění dešťových vod do sítě splaškové kanalizace,
je nešvar, který dlouhodobě zhoršuje výkon čistírny odpadních vod
a omezuje její kapacitu, to je také porušení provozního řádu. Upozorňujeme občany, kteří tímto nepovoleným způsobem likvidují dešťové vody,
že budou probíhat kontroly, které mohou mít za následek až zrušení
odběrního místa.

Levnější energie
Obec Zdiby pro své občany zajistila zdarma kompletní poradenství
v oblasti elektrické energie a zemního plynu. Toto poradenství zahrnuje:
• Kontrolu nastavení el. jističů
• Kontrolu nastavení distribučních sazeb a jejich využití
• Kontrolu doby smluvního vztahu s dodavatelem
• Vyřešení problémů nově uzavřených smluv s tzv. podomními prodejci
• Seznámení s aktuálními cenami elektřiny a zemního plynu
• O termínech schůzek vás budeme včas informovat.

sběrný dvůr

Čím větší bude „konkurence“ mezi dětmi, tím bude určitě stoupat i potřeba
dětí požádat o pomoc své rodiče, blízké, sousedy a budou tuto myšlenku
třídění šířit jednoduše dál. Snadno dětem touto cestou vytvoříme společenskou normu, budeme si vzorem v chování, které by mělo být samozřejmostí
napříč všemi generacemi.

Provozní doba sběrného dvora je stejná jako v minulém roce.

Dál už budeme doufat, že další a další generace přicházející po nás tyto
myšlenky prohloubí.
Kateřina Broučková
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Likvidace dešťových vod

•

Pondělí

15:00 – 17:00 hod.

•

Čtvrtek

15:00 – 17:00 hod.

•

Sobota
09:00 – 12:00 hod.
POZOR! Pouze každá lichá sobota!

www.obeczdiby.cz

květen 2015

Noc s Andersenem
V pátek 27. března neosiřela zdibská základní škola na víkend jako jindy,
ba právě naopak. V podvečer přicházeli druháci se svými rodiči ke škole,
na zádech objemný batoh a v ruce raneček. Čekala nás Noc
s Andersenem.
Ve zdibské knihovně nás přivítala paní Hana Jandovská – knihovnice,
která děti seznámila s chodem knihovny i s několika zajímavými knihami.
Děti krátce posvačily a popadly překvapení, které tu na ně čekalo – poklad zamčený na 5 zámků.
Vrátili jsme se ke škole, ale dveře byly zamčené. Škola se mezitím proměnila v pohádkovou říši a dveře nám otevřela až pohádková písnička.
Procházeli jsme školou, stopy nás vedly od třídy ke třídě a všude nás vítaly pohádky Jana Drdy, který by letos oslavil své 100. narozeniny, s pohádkovými úkoly. Děti pomáhaly Markýtce Dařbujánové vyléčit nemocné,
spolu s Honzou přemohly draka Bucifala, princezně Rozmarýnce uhádly
všechny hádanky, díky létajícím křídlům vysvobodily princeznu Jasněnku
a samy děti neohroženě sebraly poklad loupežníka Madlafouse. Plnily
prázdné listy pohádkové knihy a za každou pohádku získaly jeden klíč
k pokladu. Poslední klíč si děti vyprosily od paní ředitelky. Zámky pokladu povolily a dětem se ukázal Andersenův poklad. V truhlici byly uloženy
dětské knihy a zlaté čokoládové penízky. Knížky jsme si prohlédli, kousek
jsme i přečetli a nyní je máme ve třídě ke čtení.

Recitační soutěž v anglickém jazyce
Před velikonočními prázdninami se naše
škola jako každý rok zúčastnila recitační
soutěže v anglickém jazyce Come and
Show. Protože počet škol, které se
do soutěže zapojují, stále roste, konal se
letošní ročník v ZUŠ Taussigova, kde je
k dispozici větší sál. Soutěž pořádá chaberská základní škola a letos se jí v naší
kategorii zúčastnili žáci ze 17 škol.
Naši školu reprezentovala skupina třeťáků s dramatizací básně Dogs and Cats,
v kategorii jednotlivců recitovali básně
třeťačka Kačenka Plechatá, čtvrťáci
David Kouřimský, Veronika Sládková
a Vanda Sokalska, a z páté třídy vystoupily s vtipnými verši současného britského
básníka Kena Nessbita Adélka a Terezka
Kubánkovy.
I letos jsme navázali na úspěchy z předchozích ročníků a podařilo se nám získat
jedno z oceněných míst – Agáta Kučerová

z páté třídy získala s písní Rolling in the
Deep třetí místo v kategorii Intermediate.
Ocenění nás jako vždy velice těší, je
třeba ale zdůraznit, že to není hlavní
důvod, proč se soutěže účastníme. Cílem
soutěže totiž není jen vybrat vítěze, nýbrž
především podělit se o radost z toho, jak
děti umí využít znalostí, které dosud během výuky získaly, a nadchnout všechny
zúčastněné žáky, nejen ty excelentní,
pro hlubší studium jazyka. Soutěž má
velice příjemnou atmosféru. V hledišti
není cítit soutěživost, ale zvědavé očekávání dětí, co si jejich vrstevníci připravili.
Dobré výkony jsou pak odměňovány
velkorysým potleskem. Letošní ročník
soutěže se opět velice vydařil a děti se už
těší na příští a začínají přemýšlet, s čím
by za rok mohly naši školu reprezentovat.
Mgr. Jana Vojtková

Doba mezitím pokročila, přiblížila se půlnoc, poklad byl otevřený a prozkoumaný, nezbývalo nic jiného než rozložit karimatky a spacáky, umýt
se a zalézt. Do usínání dětem zněla slova Zlatovlásky.
Ráno po balení a snídani se naši druháci rozešli s rodiči do svých domovů.
Mgr. Lenka Mikovcová

KLOKAN VE ŠKOLE
Koncem března se zdibská škola opět účastnila mezinárodní soutěže
Matematický klokan.

VÝLET DO ZOO
V úterý 17. 3. 2015 dopoledne naše mateřská škola navštívila ZOO v Troji. Počasí
nám přálo, protože krásně svítilo sluníčko.
Po vystoupení z autobusu jsme se hned
zakousli do svačinek a pochodovali
za zvířátky. Prohlídka začala návštěvou
terárií s plazy, kde děti ohromila veliká
krajta. Dále naše cesta vedla k výběhu
s ledními medvědy, u kterého se děti
projely na velké klouzačce a na hezkém
slunečném místě smlsly malou sladkost
ze svých batůžků. Po doplnění energie
následovala návštěva pavilonu goril,
která děti úplně uchvátila. Abychom si

stihli prohlédnout více zvířátek, vyrazili
jsme na projížďku malým vláčkem kolem
plameňáků, velkých ptáků, tygrů a dalších
zvířátek až k oblíbeným tučňákům,
kde byla konečná vláčku. Poslední
zastávkou po ZOO byli lachtani, kde právě
probíhalo krmení a krátké cvičení. Tady
děti dojedly a dopily dobroty a celá školka
vyrazila zpět k autobusu.
Všichni byli z výletu nadšeni a už se
těšíme na další dobrodružnou výpravu,
která nás čeká začátkem června,
a to na palubě lodi při plavbě po Vltavě.
Irena Moravcová

Ve stejný den zasedli všichni soutěžící žáci do lavic a ponořili se do řešení úkolů ve dvou kategoriích. 2. a 3. třída v kategorii Cvrček, 4. a 5. třída
v kategorii Klokánek. Prvňáčci se teprve učí základním matematickým
dovednostem, pro ně žádná kategorie neexistuje.
Děti měly 60 minut na zvládnutí 24 úloh. Nejedná se o klasické příklady,
tyto jsou zaměřené na logiku, kreativitu a obrazotvornost.
Co si o matematické soutěži myslí děti? Zde je jeden názor:
„S Klokanem se dá jistojistě zjistit, jak jsou děti dobré na logiku a matematiku. Děti se nemusí bát, že dostanou špatnou známku a zapojí se, jako
kdyby se psal pololetní test. Každopádně si myslím, že Klokan je dobrá
zkouška. Určitě bych ho ve zdibské škole nerušila. Často v něm uspějí
i děti, které jinak s matematikou bojují.“
Úspěšným řešitelům gratuluji.
Mgr. Iva Jačková
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AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
BRNKY-ZLATÝ KOPEC-ZDIBY-HOLOSMETKY

ZKUŠEBNÍ DOBA: 11. 5. - 26. 6. 2015 • ZDARMA
Harmonogram:
červenec, srpen – vyhodnocení, schůzka s občany, stanovení jízdného, vybudování zastávek,
získání povolení DI a ostatních úřadů
září – zahájení (nebo ukončení) pravidelné přepravy

Z
Z

Z

Z
Z

Z

Z

Z

U Kovárny
Pod Hájem
Zlatý Kopec
Liliová
Veltěžská
Polní
K vodojemu
Trafo
U Kovárny

JÍZDNÍ ŘÁD
7:00 7:30
7:05 7:35
7:08 7:38
7:10 7:40
7:15 7:45 15:00
7:18
15:03
7:20
15:05
7:24
15:09
7:30
15:15

15:15
15:20
15:23
15:25
15:30

15:40
15:45
15:48
15:50
15:55

Připomínky, návrhy, podněty zasílejte písemně e-mailem
na adresu zacek@obeczdiby.cz nebo je předejte osobně
v podatelně OÚ Zdiby (věc: AUTOBUS).
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karnevalY v sokolovně

Kultivace obecní zeleně

Vážení příznivci našeho Sokola. Po kratší odmlce jsem se opět rozhodl
přispět do Zdibského zpravodaje. Co se za tu dobu událo. Mimo plesů
a zábav různých spolků a sdružení to byl Dětský karneval, který se konal
v sobotu 21. března tohoto roku. Sešlo se opět velké množství dětí,
které měly rozličné masky, asi nejvíce ovšem bylo princezen a pirátů.
Program se dětem líbil a bohatá tombola je plně uspokojila.

S rozporuplnými emocemi a reakcemi se setkala akce týkající se obnovy a omlazení
veřejně zeleně v obci. Jednalo se o vyřezání vysokých keřů, zasahujících do silnic,
prořezání, a nebo také vykácení starých nebo nemocných stromů. Tedy byly zlikvidovány
stromy představující možné nebezpečí pro veřejnost. Celkem bylo pokáceno 6 obecních
stromů, ošetřeno 83 kusů. Bylo vytěženo 6 m3 dřeva, které bylo částečně uskladněno
na obecním pozemku, částečně odprodáno firmě, která ošetření lokalit prováděla, a část
věnoval starosta na postavení ohňů při příležitosti pálení čarodějnic.
Proč i naše „hospodská“ lípa?
Bohužel do rozsudku pokácet byla zahrnuta i lípa po staletí rostoucí u hospody U Řeháků, ke které mají zejména místní štamgasti opravdu blízký vztah. Nicméně bezpečnost
provozu a bezpečí kolemjdoucích je prvořadé. K pokácení nedošlo souběžně
s ostatními stromy, ale bude provedeno až na podzim, kdy na místě této lípy bude
vysázen stromek mladý.
Stejně tak stromy již vykácené budou nahrazeny novými. Není důležité kácet, ale sázet.
Necháváme zpracovat návrh zahradním projektantem tak, aby zelen v obci vytvářela
celek. Do sázení zapojíme děti ze ŽŠ a vytvoříme patronátní třídy pro jednotlivé oblasti.
Podporujte nás, opravdu to děláme pro to, aby se v obci žilo hezky.
Jiří Žáček

Dále oddíl kopané pořádal ve stejný den tedy 21. března již tradiční
Maškarní zábavu. K tanci a poslechu hrála skupina KAKAJA. Této zábavy
se zúčastnilo cca 130 lidí z toho nadpoloviční většina masek, což lze
považovat za úspěch. Myslím, že tato zábava se podařila.
Zdeněk Jurkeník

inzerce

ČESKO-ANGLICKÁ
MONTESSORI ŠKOLKA ZDIBY

1.9.2015
1.9.2015
OTEVÍRÁ TŘÍDU PRO 20 DĚTÍ
OTEVÍRÁ TŘÍDU PRO 20 DĚTÍ
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA INFORMAČNÍ
SETKÁNÍ 17.6.2015 OD 17 H
WWW.MONTESSORI-SKOLKA-ZDIBY.CZ
WWW.MONTESSORI-SKOLKA-ZDIBY.CZ
TEL: +420 777 72 70 47
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telegraficky
Autobusová doprava

Nové webové stránky

Po setkání se zájemci o autobusovou přepravu jsme navrhli tyto
okruhy, kde jsme přihlédli k počtu
zájemců a časovým žádostem
tak, abychom uspokojili co nejvíce
žadatelů. Očekáváme podnětné
návrhy z vaší strany, další přihlášky a těším se na to, že společnými
silami dovedeme celou akci
k úspěchu.
Další informace na straně 8.

Pro zvýšení transparentnosti
práce Obecního úřadu a zlepšení
styku s občany připravujeme nové
webové stránky, protože staré
jsou již nevyhovující. Budou obsahovat všechny údaje a informace
dle současné legislativy, včetně
„bezbariérového“ přístupu všem
uživatelům bez omezení. Doufáme, že tímto krokem přispějeme
k větší informovanosti občanů
Zdib.

Učíme se plavat v plaveckém bazénu Šutka
Děti z naší mateřské školy pravidelně navštěvují od 2. pololetí
každou středu plavecký bazén
Šutka. Děti jsou rozděleny
do skupin, o které se stará 6 plavčíků. V bazénu se děti učí plavat,
otužovat, ale i orientaci v cizím
prostředí a samostatnosti. Tato
aktivita je u dětí velmi oblíbená
a prostředí má na děti pozitivní
vliv.

Jarní úklid
Na sobotu 28. 3. 2015 byl vyhlášen jarní úklid v obci.
K dispozici na úřadě byly připraveny k vyzvednutí odpadkové pytle.
Naplnili jste 35 pytlů s odpadky,
které odvezla naše údržbářská
četa. Není to sice moc, ale protože to byl „první ročník“ této akce,
tak se každý pytel počítá. Chtěli
bychom touto cestou poděkovat
všem, kdo se podíleli na sbírání
poházených odpadků.

„Jak se hraje swing, aneb co je to ten
Big Band“
V pondělí 30. března jsme si zaswingovali s orchestrem BigBandPlus.
Jde o jazzový orchestr Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy, který je
složený ze studentů obou škol. Asi si říkáte, kde jsme přišli k jazzovému
orchestru? Oslí můstek je žákyňka 1. třídy, jejíž tatínek, pan Michal Reiser, je profesorem zdejšího gymnázia a současně dirigentem BigBandu.
Slovo dalo slovo a studenti si s panem profesorem kromě zajímavých
nástrojů přivezli nabitý program, který nás nenechal ani na chvíli v klidu.
Všichni jsme se pohupovali v rytmu swingu, zajazzovali v několika písních
a s chutí doprovodili orchestr svým zpěvokřikem v písni Happy Samba.
Zpívat společně se saxofony, trubkami, pozouny, baskytarou, klavírem
a s doprovodem bicích určitě stálo za to. Několik dětí si zahrálo na
perkuse, těžké rytmy si v průběhu skladby upravily, ale hráči Bigbandu
se nenechali dětskou tvořivostí zaskočit. Hrálo jim to samo! Dívky (možná
i starší chlapci) kromě krásného hlasu zpěvačky ocenily i její zajímavou
koncertní róbu.
Big band byl prostě pastva pro uši i oči. Byli jsme nadšení a děkujeme
ještě touto cestou panu Reiserovi za jeho poutavé, zábavné a jazzovými
rytmy naplněné dopoledne.
Mgr. Marcela Sládková

Informovanost
Protože chceme zvýšit informovanost všech obyvatel, začali jsme
rozmisťovat prvních 10 oficiálních
obecních tabulí, kde vás chceme
informovat v listinné formě
o tom, co se v obci děje. Projekt
jsme zpracovali s co nejmenšími
náklady, a tabule nechali vyrobit
místnímm tesařem. Očekáváme
od vás připomínky a návrhy
na další místa v naší rozsáhlé obci
tak, abychom postupně pokryli
i „zastrčené kouty“.

Knihovna pro děti

Velikonoce ve Zdibech
Že tradice mají svoje místo
i ve Zdibech ukázala oslava
Velikonoc a výzdoba v jednotlivých částech obce. Nechyběly
řehtačky a klapačky, ani vyšupání
děvčat.
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Pálení čarodějnic
Ve čtvrtek 30. 4. 2015 proběhl
v oddělení Soviček naší MŠ již
druhý čarodějnický rej. Dětem se
moc líbil a užily si ho. Těšíme se
znovu za rok.

Po náročné rekonstrukci vzniklo
v naší knihovně nové oddělení věnované dětem. V malém prostoru
vyrostla útulná místnost, kde si
malí i mladí čtenáři mohou v klidu
vybírat knihy. Rekonstrukce probíhala a bude i nadále probíhat bez
uzávěry. Zároveň bylo nainstalováno nové osvětlení a postupně
budou obměňovány regály.
Při rekonstrukci probíhá i kontrola
knižního fondu a zastaralé, nečtené a poškozené knihy jsou vyřazovány. Jeden rok budou k dispozici
občanům v předsálí společenského domu a občané si je mohou
zdarma rozebrat. V předsálí také
plánujeme zřídit čítárnu.

Letos knihovna ve Zdibech funguje již 57. rokem a své působiště
několikrát měnila. Od Veselých
(naproti hostinci u Řeháků)
se v roce 1962 stěhovala
k Černohlávkovým do bývalého
krámu (pod cukrárnou), v roce
1966 pak přesídlila do bývalého
obchodu Včela u Stočesů (dnes
už zbouraného). V roce 1981
konečně našla knihovna poslední
útočiště v bývalé mateřské škole,
kde sídlí dodnes. Bývalý knihovník
pan Luka to neměl jednoduché.
V knihovně topil kamny a ne vždy
měl uhlí, u Stočesů nesvítila elektřina a půjčovat musel při svíčce.
Regály, které před 57 lety vyrobil
ze starého nábytku pan Turecký,
jsou v knihovně dodnes. Nyní se
naše retro knihovna převlékne
do nového kabátu, důležité však
je, aby si všichni čtenáři vždy našli
svou knihu. Prosíme čtenáře
o shovívavost a trpělivost.
Výpůjční doba je jeden měsíc,
a proto žádám čtenáře, kteří mají
knihy dlouho vypůjčené, aby je
do knihovny urychleně vrátili.
Pro velký zájem čtenářů je
od letošního roku výpůjční doba
rozšířena na úterý a čtvrtek
od 16 do 19 hodin.
Hana Jandovská
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zpráva ze sokola
20. března se konala Valná hromada naší jednoty. Na této Valné hromadě
byly předneseny zprávy starosty, hospodáře, náčelnice, náčelníka
a kontrolní komise. Byl schválen vyrovnaný rozpočet na rok 2015
ve výši 500 tis. Kč. V uplynulém roce jsme také nechali zpracovat
znalecký posudek znalcem, který ocenil náš majetek, protože pasport
majetku byl z roku 2000. Tento znalecký posudek nám ukázal,
že hodnota majetku byla silně podhodnocena. V současné době je
majetek naší jednoty přes 10 mil. Kč. Dále se nám také podařilo úspěšně
dokončit proces spojený se zápisem do spolkového rejstříku.
V tomto roce bychom chtěli dokončit opravy fasády sokolovny – provést
nátěr a provést nátěry okapů svodů a plotu u schodiště. Samozřejmostí
je již tradiční jarní úklid okolí sokolovny. Jsem velice potěšen, že do naší
sokolovny dochází stále více dětí a mládeže, ale na druhou stranu mne
mrzí, že se potýkáme s problémem nedostatku financí na rekonstrukci
interiéru sokolovny – jedná se především o parketovou podlahu, výmalbu
a elektrorozvody. Sokolovna by si také zasloužila opravu střechy,
která není ideální a za velkých, prudkých dešťů do ní zatéká.
Zdeněk Jurkeník

FOTBAL
Naši nejmenší – mladší přípravka

Źáci

Vedoucí mužstva je Romana Nováková,
která se svojí družinou bojuje na základě
velmi dobrých výsledků v podzimní části
v elitní skupině. Hrají to formou turnajů
a zatím je na výborném 2. místě.
Ze dvou turnajů mají 6 vítězství
a 2 porážky s celkovým skórem 29:22.
Vede tým SK Úvaly, který jako jediný náš
tým dvakrát porazili. Na třetím místě je
tým TJ Kunice, 4. FK Říčany
a 5. SK Zeleneč.

Toto mužstvo bojuje o první polovinu
tabulky. V jarní části soutěže jsme zatím
hráli takto:
Radonice – Veltěž 0:3, Veltěž – Mirošovice
1:1, Kamenice – Veltěž 0:6 a zatím
v posledním utkání jsme doma prohráli
v boji o třetí místo s týmem Mnichovice
1:3, po velmi vyrovnaném a bojovném
výkonu, kde chybělo trochu více štěstí.
V průběžné tabulce jsme zatím na 5. místě s 23 body a celkovým skórem 52:23
s pětibodovou ztrátou na 3. místo.

Starší přípravka
Vedoucí mužstva je Tereza Grňová
a pomáhá jí Lukáš Fousek. Toto mužstvo
po výsledcích v podzimní části,
kde skončilo na 4. místě ze šesti účastníků, se v jarní části utkává se stejně
kvalitními týmy. Také hrají turnajovým
způsobem a zatím mají odehrány
3 turnaje, a jsou na průběžném 3. místě
s 21 body a celkovým skórem 26:17.
V prvním jarním turnaji na domácím hřišti
dokázali naši chlapci celkově zvítězit,
což se odrazilo i v individuálních cenách.
Cenu za nejlepšího střelce obdržel David
Bartoš a nejlepším brankářem turnaje
se stal Tadeáš Fousek. Zatím tedy vede
mužstvo SKK Hovorčovice, 2. SK Viktorie
Jirny, 3. TJ Sokol Veltěž, 4. Slavoj Velké
Popovice a 5. TJ Sokol Struhařov.

Mužstvo dospělých
Mužstvo dospělých si vede ve IV. třídě
vcelku dobře, přihlédneme-li k tomu,
že jejich věkový průměr je dost vysoký.
V jarní části sezóny odehráli svá utkání
zatím takto: Sluhy – Veltěž 2:1,
Veltěž – Řež 4:1, Záluží – Veltěž 0:1
a Veltěž – Bašť 1:2. V tabulce jsme zatím
na 8. místě s 16 body a celkovým skórem
26:39.
Přeji Vám krásné jarní dny a s tradičním
„Sportu zdar a veltěžskému zvlášť“.
Zdeněk Jurkeník
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Sigmund Freud: „V drobných věcech se spolehni na ...“
inzerce

kočárky, autosedačky, pleny,
lahvičky, postýlky, vložky
do podprsenky, hračky,
chodítka, chrastítka,
dupačky, košilky, nočníky,
tepláky, pyžama, vaničky,
odsávačky, hrnečky, dětská
kosmetika, golfky, nosítka,
peřinky, zavinovačky,
bezpečnostní pomůcky,
povlečení, kousátka,
sterilizátory, ohřívače,
botičky, krosny, pomůcky
pro kojení, dudlíky, trička,
kolotoče nad postýlku,
hygienické potřeby, lehátka,
židličky, ohrádky, hopsadla,
odrážedla, šidítka, dětský
nábytek, monitory...

Tady

PRAHA / OC Letňany, Veselská 719
HRADEC KRÁLOVÉ / NC Hypertesco, Rašínova tř. 1669

www.babiez.cz
(Tajenka: rozum, ve velkých věř srdci.)

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 šířku

210 x 297 mm
+ 5 mm přesah

190 x 130 mm
1 500 Kč

3 000 Kč
1/2 STRANY
na šířku, na spad

1/4 STRANY
na šířku

210 x 148 mm
+ 5 mm přesah

92 x 130 mm
750 Kč

1 500 Kč
1/2 STRANY
na výšku, na spad

1/4 STRANY
sloupec

210 x 148 mm
+ 5 mm přesah

44 x 265 mm
750 Kč

1 500 Kč
1/4 STRANY
podval, na spad
210 x 74 mm
+ 5 mm přesah
750 Kč

1/8 STRANY
92,5 x 62 mm
375 Kč

