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Tříděný sběr komunálních odpadů v obci Zdiby v roce 2018 – současnost a záměry
V loňském roce došlo k významnému rozšíření počtu nádob na tříděný
sběr odpadů, v současné době je na území obce rozmístěno celkem
163 nádob na tříděný sběr (v lednu 2017 šlo o 112 nádob).
Nejčastěji jde o nádoby na tříděný sběr plastů (54 nádob) a papíru
(52 nádob), tyto nádoby jsou obsluhovány dvakrát týdně. Jednou za dva
týdny jsou obsluhovány nádoby na tříděný sběr skla, kterých je celkem
34 ks, kompozitní obaly jsou sbírány do celkem 23 nádob s četností obsluhy jednou za měsíc.

• Dalším výstupem z analýzy složení odpadů v nádobách na směsný
odpad jistě bude také zjištění, že je v těchto nádobách obsaženo velké
množství biologicky rozložitelných odpadů (odpady rostlinného i živočišného původu), které do nádob na směsný odpad nepatří a samozřejmě
také nepatří na skládku. Těchto odpadů je v běžné „popelnici“ až třetina.
Kapacity pro zpracování bioodpadu (kompostárny, třídící linky, bioplynové stanice) se zvyšují, pozornost je potřeba věnovat nastavení parametrů
sběru tohoto druhu odpadu na území obce.

Obec Zdiby tak, ve spolupráci se svozovou firmou, vytváří předpoklady pro další snižování podílu směsného komunálního odpadu v celkové
bilanci odpadů produkovaných jejími obyvateli. Právě likvidace směsného
komunálního odpadu může v relativně blízké budoucnosti citelně podražit,
pro obecní rozpočet by to jistě mělo negativní důsledky. Vedle ekonomiky
jde ale samozřejmě zejména o respektování pravidel udržitelného rozvoje
společnosti.

• Stále bude důležitější předcházet vzniku odpadů, například zřízením
center opětovného použití výrobků (když něco nepotřebuji já, může to
potřebovat někdo jiný a já to nutně nemusím předat k likvidaci, lidově
hodit do popelnice). Každý můžeme omezit používání jednorázových
výrobků v domácnosti, stejně tak to mohou (a měli by) učinit pořadatelé
sportovních a kulturních akcí v obci.

Jak je obecně známo, důvodem případného zvýšení cen za likvidaci směsného komunálního odpadu je legislativní záměr zvýšit poplatky za ukládání
odpadu na skládku. Toto zvýšení poplatku má vytvořit finanční zdroje pro
rozvoj jiných technologií pro nakládání s odpady na úkor skládkování.
Skládkování komunálního odpadu má být od roku 2024 v České republice
zakázáno. V dubnu letošního roku však Evropský parlament přijal balíček
oběhového hospodářství, který stanoví méně přísné cíle (např. podíl recyklace komunálních odpadů pro rok 2025 stanovuje na 55 %), rozsah a čas
jeho implementace do českého práva si ale netroufáme odhadnout. Cíle
uvedené v balíčku jdou podle našeho názoru správným směrem a již dnes
je potřeba se na jejich plnění připravit.

Jaké praktické novinky můžeme v systému třídění odpadů ve Zdibech
očekávat?

Co ukazuje výše uvedené ve vztahu k úrovni odpadového hospodářství v obci Zdiby?
• Zahušťování sítě stanovišť tříděného sběru je zcela v souladu se záměry zvýšení podílu využitelných surovin, na úkor množství směsného
komunálního odpadu. V meziročním srovnání klesla produkce směsného komunálního odpadu v obci o 30 tun, to představuje pokles o pět
procentních bodů.
• Pro další zvýšení podílu využitelných odpadů je potřebné provést
analýzu složení směsného odpadu v nádobách, zjistit jaké odpady v ní
zůstávají i přes obecně úspěšné třídění odpadů. Na základě této analýzy
mohou být stanoveny další priority.
• Jednou z těchto priorit je i posouzení systému třídění odpadů přímo
u rodinných domů, jejich obyvatelé by měli nádoby na papír, plasty
a později i na bioodpad u sebe a svozová společnost by je v pravidelných intervalech odvážela. Současně by došlo k poklesu četnosti vývozů
směsného odpadu, tento pokles by částečně financoval zvýšené náklady na svoz tříděného odpadu z domovního vybavení.
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• U v současnosti rozmístěných nádob na tříděný sběr proběhne
do konce června jejich generální očista, dojde k výměně informačních
prvků (štítky s druhy odpadů, termíny odvozů a s doporučením,
které odpady do nádob patří). Bude provedena výměna nádob,
které ztratily funkční parametry.
• Každé stanoviště nádob na tříděný sběr bude ve stejném termínu označeno číslem, pro snazší hlášení závad na nádobách, jejich přeplněnosti
apod.
• Pro usnadnění přístupu obyvatel k nádobám na tříděný sběr je níže uvedena mapa Zdib se zakreslením všem separačních stání. Každý obyvatel
obce Zdiby může využívat kterékoliv stanoviště nádob na tříděný sběr.
• Ve spolupráci se svozovou společností bude ve třetím čtvrtletí provedena analýza obsahu nádob na směsný odpad u vybraných domů, s cílem
stanovení dalších priorit rozvoje tříděného sběru. Analyzována budou
souhrnná data, nikoliv obsah nádob z konkrétního domu.
• V části obce bude anketou ověřen zájem majitelů domů o zavedení
tříděného sběru odpadu v domovním vybavení. Nádoby na tříděný sběr
odpadů v domovním vybavení by v případě zájmu uceleného celku obce
poskytla svozová společnost, která také poskytla všechny v současnosti
používané nádoby na směsný i tříděný odpad v obci. V případě zavedení
tříděného sběru odpadu v domovním vybavení by došlo ke snížení četnosti svozu směsného komunálního odpadu.
Ing. Karel Vančura
ředitel společnosti IPODEC

www.obeczdiby.cz
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změna
otevírací doby

Průběžná 11, 250 66 Zdiby

Vítání občánků
V sobotu 21. 4. 2018 na obecním úřadě ve Zdibech proběhlo letošní
první vítání občánků, pan místostarosta ing. Jiří Žáček přivítal celkem
13 dětí (6 dívek a 7 chlapců). Děkujeme všem, kteří se této slavnostní
akce zúčastnili a přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Podatelna:
podatelna@obeczdiby.cz

Úřední hodiny:

Další vítání plánujeme na sobotu 16. 6. 2018.
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Od roku 2015 do dubna 2018 jsme do naší obce přivítali celkem
104 dětí (49 dívek a 55 chlapců, z toho 1× dvojčátka).

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

Kontakty
Starosta – sekretariát
telefon: 284 890 218
e-mail: starosta@obeczdiby.cz

Počet narozených dětí v obci Zdiby
Vážení spoluobčané,
oznamujeme Vám, že s účinností
od 1. 7. 2018 bude trvale změněna
otevírací doba poštovní pobočky
U Pošty 54, Veltěž, 250 66 Zdiby.

Místostarostové
telefon: 284 890 220
e-mail: zdiby@obeczdiby.cz

Hodiny pro veřejnost budou
následující:

Úsek přestupků
telefon: 284 890 013
e-mail: dobrevova@obeczdiby.cz

Pondělí

11:00 – 18:00

Úterý

08:00 – 15:00

Účetní
telefon: 284 890 396
e-mail: cibulkova@obeczdiby.cz

Středa

08:00 – 15:00

Čtvrtek

11:00 – 18:00

Pátek

08:00 – 15:00

Sobota

ZAVŘENO

Neděle

ZAVŘENO

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

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

Sbor
Dobrovolných
hasičů
telefon: 725 026 762
e-mail: info@hasicizdiby.cz
Zdibský zpravodaj
Vydavatel: Obec Zdiby
Průběžná 11, 250 66 Zdiby
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Nejčastější
jména
ve zdibech
Nejčastěji užívaná jména
u nás v obci z celkového počtu
obyvatel:
Jan................................... 122
Petr.................................... 90
Jiří...................................... 82
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Martin................................ 69
Pavel................................. 64
Josef................................. 56
Hana.................................. 56
Kateřina............................. 55
Michal................................ 49
Jakub................................ 49
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Zdiby se konečně dočkaly
rychlého internetu
Připojení k rychlému a stabilnímu internetu, po kterém obyvatelé Zdib
dlouho volali, je konečně k dispozici. Díky zrychlené internetové přípojce se už nemusíme obávat pomalého připojení nebo výpadků sítě.
O možnostech a plánech v oblasti připojení jsme mluvili s Jakubem
Jánským ze společnosti AIM, která internet poskytuje.

Opravy silnic v obci
Obec ihned z jara začala s menšími opravami silnic a cest v celé obci, stejně jako se o ně
stará v rámci možností každý rok. Asfaltové povrchy se snažíme opravit asfaltem a cesty
s hliněným povrchem zavážíme recyklátem nebo štěrkem. Setkáváme se s ochotou obyvatel v těchto oblastech cesty ve formě brigád pomáhat udržovat, rozvážejí dodaný štěrk
do největších děr, upravují si dle možností nerovný povrch. Do prázdnin by měly být zavezeny a přiměřeně upraveny všechny vedlejší komunikace. Děkujeme všem brigádníkům.
Jiří Žáček

Velkoobjemový kontejner V Remízkách
Obec Zdiby přistaví na žádost obyvatel v ulici V Remízkách velkoobjemový kontejner na směsný odpad v termínu 9.-10. 6. 2018. Místní obyvatelé (i z okolních ulic) se mohou zbavit přebytečných věcí ze sklepů
a garáží. Je to další možnost po jarních a podzimních úklidových nedělích, kdy se obec snaží odvážet věci, které dříve končily na černých
skládkách, a tím zabraňovat jejich vzniku.
Pokud máte pocit, že i ve vaší lokalitě je potřeba přistavení velkoobjemového kontejneru, prosím zavolejte nebo napište.
Jiří Žáček

Posílení autobusových spojů

Původní nápad na využití půdního prostoru nad budovou mateřské
školy pro internetové připojení ve Zdibech bylo dosud problematické
a využívat kvalitnější služby nebylo možné.
Jak se situace nyní změnila?
Přístup k internetu ve Zdibech byl ve srovnání s jinými obcemi problematičtější. Sítě nebyly zavedeny ke všem domům a členitost terénu způsobovala
technické problémy, které bylo třeba odstranit. Vedení obce se ale využitím
telekomunikačních sítí intenzivně zabývalo a ve spolupráci s místostarostou Jiřím Žáčkem jsme začali řešit, jak v co nejkratším čase dostat
k zákazníkům služby, které jsou jinde standardem.
Kde zrychlení proběhlo a co je v plánu?
V květnu byla v první etapě zrychlena 1/3 obce (východní část) a další
2/3 jsou v plánu do konce letošního roku. Náš strategický partner společnost CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura), která investuje
do výstavby nejkvalitnější a nejrychlejší optické sítě, tak ve spolupráci
s námi lokalitu Zdib zrychlila. Díky tomu mohou obyvatelé už nyní využívat
nejen rychlý internet, ale i moderní služby jako je internetová televize.
Kvůli pomalému připojení dosud nemohli tuto službu kvalitně konzumovat.
Východní část obce je nyní zrychlena na stávajících sítích a AIM bude
pokračovat v tom, aby se do konce roku dostalo rychlé připojení
do všech domů. Zároveň chceme všem uživatelům koncových sítí nabídnout kombinaci rychlého a stabilního internetu a televize, případně internet
a televizi přes internet samostatně. Cílem je dodat efektivní řešení,
bez toho, aby museli být obyvatelé odkázáni pouze na mobilní připojení.
Do prosince tedy budeme schopni dostat kvalitnější služby i do ostatních
částí obce. Která etapa se obyvatel týká, se mohou podívat
na www.aimzrychluje.cz.

Ve středu 9. 5. 2018 proběhla pracovní schůzka odboru dopravy Středočeského kraje,
ROPID a starostů okolních obcí, a bylo projednáno posílení spojů 371 a 374, a to v ranní
a odpolední špičce vždy o čtyři spoje. K částečnému posílení dojde i o víkendu. Nový jízdní
řád bude platit od září 2018 (bude zveřejněn na webu obce Zdiby, kde bude také finanční
spoluúčast jednotlivých obcí a Středočeského kraje).
ROPID dále předal obcím požadavky na úpravu autobusových zastávek pro kloubové
autobusy, které začnou jezdit ve Zdibech cca na začátku II. čtvrtletí 2019.
Jiří Žáček

SVATOJÁNSKÁ NOC
NA VLTAVĚ
v sobotu 23. června 2018

Noční jízda na kánoích, raftech, kajacích či pramicích.
Trasa Klecánky – Máslovice.
Sraz v Klecánkách pod jezem ve 21 h.
Konec jízdy u přívozu v Máslovicích.
V cíli ohňová produkce, občerstvení, hudba.

Co musí zájemci udělat, aby mohli rychlý internet začít využívat?
Stačí nám zavolat nebo se podívat na www.aimzrychluje.cz, kde zjistí, jaká
je dostupnost sítě na jejich adrese a my už jim poradíme, jak lze připojení
pro konkrétní oblast nejlépe vyřešit. Obyvatelé Zdib, kteří už mají dovedeny
stávající sítě společnosti CETIN k sobě domů, nemusí už z technického
hlediska dělat nic. Stačí si na naší stránce vybrat konkrétní tarif a my se
vším velmi rádi pomůžeme. Navíc případný přechod od stávajícího poskytovatele k nám jim pomůžeme jednoduše vyřešit bez složitého papírování.
Vzhledem k tomu, že ve Zdibech máme více aktivit, máme pro nové zákazníky připraveny i vstupní benefity, které při přechodu získají.
Chcete rychlý a stabilní internet? Volejte 800 880 920.
Další informace najdete zde: www.aimzrychluje.cz
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Možnost zapůjčení lodě (kanoe, raft).
Formulář přihlášky najdete na www.maslovice.cz, www.udolivltavy.cz
Zasílejte mailem nebo poštou na OÚ Máslovice nejpozději do 10. 6.!!!
Dotazy směrujte na ou@maslovice.cz nebo na tel: 724 191 246.
Akci pořádá DSO Údolí Vltavy a Přátelé kultury a muzea v Máslovicích, z. s.

www.obeczdiby.cz
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Brigáda Na Čihadle a na zlatém kopci

Stav mostu (podchodu pro pěší) ve Zdibech

Dne 21. 4. 2018 proběhla brigáda v lese Na čihadle, které se zúčastnilo cca 25 brigádníků.
Dočišťoval se les, navážela se dřevěná drť na cesty a upravilo se okolí venkovní tělocvičny.
Potom se v dobré náladě kecalo o všem možném, a žalůdky jsme si naplnili pivem a buřty.

Dne 26. 4. 2018 se uskutečnila schůzka zástupců obce, obecní policie a KSÚS Středočeského kraje, kde proběhla kontrola stavu mostu s výsledkem, cituji „Současný stav objektu
je hodnocen stupněm č. IV. – uspokojivý“. Dále bylo dohodnuto, že mostní technik umístí
několik sádrových terčů a bude pravidelně sledovat, zda nedochází k poklesu panelu.

Někteří účastníci přinesli rybky ze svých zahradních jezírek a slavnostně je vypustili
do vyčištěného jezírka, tak budeme doufat, že se jim v novém prostředí zalíbí a hlavně…
atˇ přežijí. Vytěžené bahno, které je na břehu, bude po vyschnutí odvezeno a zlikvidováno.
Děkuji touto cestou všem brigádníkům za dobře odvedenou práci, i za připomínky a nové
podněty ke zlepšení našeho lesoparku
Jiří Žáček

Krajská správa dále přislíbila opravu ulice Pražská od výjezdu z obce po celnici. Letos
budou provedena neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostu i podchodu pod ním – oprava zábradlí a jeho kotvení, osazení betonových svodidel před stávající
zábradlí, celková kontrola objektu a jeho zajištění pro bezpečnost provozu.
Jiří Žáček

Sázení dalších stromů na Brnkách
V pátek 20. 4. 2018 proběhlo další vysazováníní aleje slivoní v parku Na Návsi v Brnkách.
Celou akci zajistila firma Sázíme stromy ve spolupráci s místní firmou Dům raz dva
(ta celou akci po dohodě s obcí financovala). Zaměstnanci (včetně majitelů) z této firmy
vytvořili časový rekord a vysázeli 15 nových stromů v rekordním čase 1,5 hod. Následující
péči o stromy převzala obec. Všem moc děkujeme a těšíme se na první úrodu,
cca za 3 roky.
Jiří Žáček

Úklidová neděle
Dne 22. 4. 2018 proběhla úklidová neděle po celém území obce. V 8 hodin se začalo
všech sedm kontejnerů plnit a v 11 hodin už byly naplněny tak, že nepojmuly žádné další
věci. Takže zájemci, na které se nedostalo, byli požádání o odvoz do sběrného dvora.
Jsme opravdu rádi, že jste si všichni na tuto akci odvozu velkoobjemového odpadu zvykli,
a nepotřebných věcí se zbavujete na místech k tomu určených. I díky tomu nevznikají
v obci černé skládky. Děkujeme.
Jiří Žáček
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Zásady ochrany osobních údajů

Čarodějnice na Brnkách

Obec Zdiby zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními
důvody stanovenými v čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES,
pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Účely zpracování osobních údajů a dobu jejich zpracování eviduje obec pro jednotlivé agendy
v záznamech o činnostech zpracování podle čl. 30 nařízení č. 2016/679
(dále jen „GDPR“). Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro jasně
a srozumitelně definovaný účel, zákonnými prostředky a pouze po dobu,
která je nezbytná a která je stanovena buď právními předpisy, zejména
v oblasti přenesené působnosti obce, nebo s ohledem na oprávněné zájmy
obce, tedy v samostatné působnosti obce podle zákona o obcích. V některých případech zpracováváme osobní údaje na základě souhlasu občana
(např. telefonní číslo nebo e-mailová adresa za účelem informování občanů
o dění v obci). V takovém případě může však občan svůj souhlas se zpracováním konkrétních osobních údajů kdykoli odvolat.

Obec Zdiby uspořádala 30. 4. 2018 v Brnkách Na Návsi oslavu čarodějnic. Odpolední program zahájili v 17 hodin čarodějníci zajímavými
soutěžemi pro děti, které se dostavily v hojném počtu a zaplnily celou
louku. Dětský program byl ukončen zapálením hranice a upálením čarodějnice, sedící na hranici. Následně byli vyhlášeni a odměněni vítězové
jednotlivých soutěžních disciplín. V průběhu celé akce bylo podáváno
občerstvení pro děti i dospělé.

Zpracováním se rozumí jakékoliv systematické operace s osobními údaji
jako je jejich shromažďování, zaznamenání, strukturování, řazení, používání, ukládání, pozměnění, vyhledávání, nahlédnutí, šíření, vymazání,
likvidace. Osobní údaje jsou chráněny způsobem, který zabraňuje jakémukoli neoprávněnému či nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich
změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému zpracování. Oprávněné
osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, mají povinnost dodržovat
mlčenlivost.
Obec Zdiby vystupuje jako správce údajů. Obec Zdiby nezpracovává
zvláštní osobní údaje, jako jsou údaje o rasovém či etnickém původu, údaje
o náboženském či filozofickém přesvědčení nebo údaje o sexuálním životě
nebo orientaci fyzických osob.
Osobní údaje jsou předávány dalším subjektům pouze na základě právních
předpisů (orgánům veřejné správy, soudům apod.). Obec Zdiby nepředává
žádné osobní údaje do zahraničí.
Každá fyzická osoba, jejíž osobní údaje obec Zdiby zpracovává, má právo
požadovat opravení či doplnění osobních údajů, požadovat omezení zpracování (nebrání-li tomu právní předpisy), vznést námitku nebo stížnost
proti zpracování, právo požadovat přenesení osobních údajů, právo
na přístup k osobním údajům a právo na výmaz osobních údajů (právo být
zapomenut), nebrání-li tomu právní důvod.
Obec Zdiby má zřízenou funkci pověřence GDPR, který plní povinnosti
stanovené v nařízení GDPR, a to i vůči fyzickým osobám, jejichž osobní
údaje obec Zdiby zpracovává. Funkci pověřence vykonává Ing. Miroslav
Červenka. Tomuto pověřenci je možné směřovat podněty fyzických osob,
a to buď písemně na adresu obecního úřadu Zdiby, Průběžná 11, 250 66
Zdiby, nebo e-mailovou zprávou na adresu poverenec@obeczdiby.cz.
V této souvislosti může být požadováno, aby ten, kdo uplatňuje práva
fyzické osoby, prokázal svoji totožnost, aby byla ověřena jeho identita
a nedošlo k záměně s jinou fyzickou osobou. Jde o opatření, které má
zabránit přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.
Pokud se fyzická osoba domnívá, že obec Zdiby zpracovává její osobní
údaje v rozporu s právními předpisy, může podat stížnost dozorovému
úřadu na adresu Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7, www.uoou.cz. Bližší informace o tomto právu obsahuje
zejména čl. 21 nařízení GDPR.
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Jen mi přišlo nevhodné a laciné, že sdružení VIZE 21 využilo tuto akci,
určenou hlavně pro děti, ke svému politickému zviditelnění se a na cizí
účet.
Jiří Žáček
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úklid sokolovny
Na sobotu 21.4.2018 byla vyhlášena brigáda Sokola Veltěž. V plánu bylo
vystěhovat budovu Sokolovny kvůli plánované rekonstrukci budovy,
která má začít co nevidět. Dále bylo potřeba uklidit venkovní hřiště

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1, 2
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1, 2
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Vážení spoluobčané,
vzhledem k novele zákona č. 361/2001 Sb. o provozu na pozemních
Vážení spoluobčané,
komunikacích, kdy s účinností od 1. července 2018 byla zrušena místní
příslušnost pro provádění evidenčních úkonů v agendě řidičských průkazů (tzn.
vzhledem k novele zákona č. 361/2001 Sb. o provozu na pozemních
půjde žádat o řidičský průkaz na jakémkoliv úřadě Obce s rozšířenou
komunikacích, kdy s účinností od 1. července 2018 byla zrušena místní
působností, nikoli pouze na úřadě obce s rozšířenou působností, kam spadá
příslušnost pro provádění evidenčních úkonů v agendě řidičských průkazů (tzn.
občan dle svého bydliště), DOCHÁZÍ OD 1.7.2018 K TRVALÉMU UZAVŘENÍ
půjde žádat o řidičský průkaz na jakémkoliv úřadě Obce s rozšířenou
PRACOVIŠTĚ ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ NA ADRESE BISKUPSKÁ 7, PRAHA 1.
působností, nikoli pouze na úřadě obce s rozšířenou působností, kam spadá
Řidičské průkazy, o jejichž vydání bude na tomto pracovišti zažádáno v termínu
občan dle svého bydliště), DOCHÁZÍ OD 1.7.2018 K TRVALÉMU UZAVŘENÍ
13.6.2018 – 30.6.2018, budou následně k vyzvednutí na pracovišti MěÚ
PRACOVIŠTĚ ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ NA ADRESE BISKUPSKÁ 7, PRAHA 1.
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Mariánské náměstí 28, Stará Boleslav.
Řidičské průkazy, o jejichž vydání bude na tomto pracovišti zažádáno v termínu
13.6.2018 – 30.6.2018, budou následně k vyzvednutí na pracovišti MěÚ
V našem okolí půjde žádat o řidičské průkazy například na těchto úřadech
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Mariánské náměstí 28, Stará Boleslav.
Obcí s rozšířenou působností:
V našem okolí půjde žádat o řidičské průkazy například na těchto úřadech
MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Mariánské náměstí 28, Stará
Obcí s rozšířenou působností:
Boleslav
Magistrát Hlavního města Prahy, Business Centre Vyšehrad, Na Pankráci
MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Mariánské náměstí 28, Stará
1685/17, Praha 4
Boleslav
MěÚ Neratovice, náměstí Republiky 400, Neratovice
Magistrát Hlavního města Prahy, Business Centre Vyšehrad, Na Pankráci
MěÚ Kralupy nad Vltavou, Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou
1685/17, Praha 4
MěÚ Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod
MěÚ Neratovice, náměstí Republiky 400, Neratovice
MěÚ Říčany, Komenského náměstí 1619/2, Říčany
MěÚ Kralupy nad Vltavou, Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou
MěÚ Mělník, náměstí Míru 1, Mělník
MěÚ Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod
MěÚ Říčany, Komenského náměstí 1619/2, Říčany
Odbor dopravy děkuje za pochopení
MěÚ Mělník, náměstí Míru 1, Mělník
Odbor dopravy děkuje za pochopení

a renovovat sportovní a dřevěné prvky na hřišti. Díky hojné účasti se
všechno stihlo udělat. Moc děkujeme všem, kteří přišli a přiložili ruku k dílu.
Za výbor Sokola Veltěž Jana Adámková

Náměstí vedle OÚ?
V pátek 11. 5. 2018 proběhla první schůzka představitelů obce Zdiby a Metropolitní
kapituly. Této církevní společnosti připadly při navrácení majetku církvím také pozemky
a nemovitosti v obci Zdiby, a proto vedení obce iniciovalo tuto seznamovací schůzku. Obě
strany představily své plány a možnosti pro budoucí spolupráci. Dohodly se také na některých věcech, které se pokusí řešit v kratším časovém úseku. Jednalo se zejména o lokality,
kde tato společnost získala zpět pozemky:
1) Vybudování náměstí přestavbou statku vedle OÚ, kam by se zahrnula výstavba
např. II. stupně školy, obchodů, bytů, domu služeb, pošty, ordinace apod. Velikost pozemků nabízí široké využití. Tím by mohlo vzniknout centrum obce, které by bylo možné
propojit pěší promenádou s jezerem v Přemyšlení. Shoda je na obou stranách.
2) Výstavba sportovního areálu kolem fotbalového hřiště, s venkovními aktivitami,
kdy sousední pozemky patří Metropolitní kapitule. Např. tenisový areál, hřiště na minikopanou apod. Zase na pozemcích Metropolitní kapituly.
3) Pronajmutí travnatého pruhu vedle statku naproti škole, kde by obec vybudovala jednoduché jednosměrné parkoviště pro ranní a odpolední provoz.
4) Pronajmutí plochy pro umístění kontejneroviště v lokalitě pod celnicí, a to zdarma,
protože Metropolitní kapitula vidí také nutnost této služby pro obyvatelstvo.
5) Souhlas ze strany Metropolitní kapituly s obnovením, dnes zaorané cesty, ze Zlatého
kopce ke škole pro pěší.
Celé jednání se neslo v přátelském a pracovním duchu a jsme rádi, že jsme našli silného
partnera pro budoucí spolupráci.
Jiří Žáček
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ZDIBSKÝ KOTLÍK

4. ročník kuchařské soutěže o nejlepší kotlíkový guláš
amatérů obce Zdiby
sobota 11. 8. 2018 na fotbalovém hřišti ve Veltěži
informace pro soutěžící:
Družstva se mohou hlásit na e-mailovou adresu
hyklova@obeczdiby.cz nebo podatelna@obeczdiby.cz
nejpozději do 8. 8. 2018.
prezentace a zahájení v 13.30 hod
vylosování stanovišť v 13.35 hod
pod kotlíky podpálíme v 13.45 hod
vyhlášení výsledků cca v 17.00 hod
jediná povinná ingredience je hovězí maso 4 kg
dřevo, vodu k vaření dostanete od pořadatele na místě
kotlík, suroviny, kuchařské náčiní, dobrou náladu a chuť si vezměte s sebou
následuje program:
konzumace gulášů
18.00 hod KántryBend MB
19.30 hod Olympic revival
21.30 hod Disco Jardy Tůmy

v průběhu vaření doprovodný program
8
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Marina Nábřežní
Ve Zdibech u řeky Vltavy vzniká nová odpočinková oblast „Marina Nábřežní“ a to u velice vytížené cyklostezky Troja – Zdiby – Klecánky. Práce
provádíme z části svépomocí a za minimální náklady. Máme přislíbeno,
že dojde i k vyspravení přilehlé komunikace. Naše přání je postupně
upravit (rekultivovat po povodni 2013) tento pozemek obce Zdiby
na zatravněnou louku až do Klecánek. Počítáme, že zde budeme pořádat i kulturní a sportovní akce.
Již jsme vybudovali malé odstavné parkoviště pro občany, sportovce
a hosty občerstvení, odvezli naplaveninu z povodní (matrace, sklo, cihly,
igelity, zrezivělé spotřebiče atd.), zaseli trávu a neustále kropíme.

Následně zde bude postaven 10 m kovový sloup s technologií – povodňové čidlo a výstražný rozhlas napojený na Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje, oddělení krizového řízení Městského úřadu Brandýs na Labem -Stará Boleslav, Obecní úřad Zdiby a Obecní policii Zdiby
(přidělená dotace OPŽP protipovodňové varovné systémy), dále kamera
obecního kamerového dohlížecího systému napojená na OP a PČR,
veřejné osvětlení LED, rozvaděč 220 V s napojením na ČEZ, stanoviště
pro člun OP, molo, mobilní kontejner krizové připravenosti a lavičky.
Už nyní máme velice dobré ohlasy od občanů.
Luděk Wachtl,
vedoucí Obecní policie Zdiby a zastupitel obce

dopisy obyvatel
Dobrý den pane Wachtle,
dnes ráno okolo 7,15 jsem Vás viděla na začátku cyklostezky
u Vltavy, když jsem jela na kole do práce. Cca po 1 km se tam
okolo mne doslova prořítilo (tipla bych 70 km/hod) oranžové poloterénní auto s nápisem „Cafe“. To je tak jediné, čeho jsem si
při jeho rychlosti všimla. Dokud jel po asfaltu, tak nebyl slyšet.
Když jsem uslyšela nebezpečný hluk (na cyklostezce neočekávaný), lekla jsem se a chtěla uhnout vpravo od cyklostezky na cestu
s kameny. Už se tam ale řítilo toto auto. Touto rychlostí dojelo
až do Troje - Zámky, takže to nevypadalo na dopravní obsluhu.
Jiní řidiči, když už se na této stezce pohybují, tak se chovají ohleduplně, při míjení minimálně přibrzdí.
Jak mohl tento řidič okolo Vás na cyklostezku vůbec projet?
S přáním hezkého dne,
Jana Řehořová
Projet mohl, protože je zde cedule mimo dopravní obsluhu a provozovatel vozidla má za značkou nemovitosti. Řidiče jsem na začátku cyklostezky zastavil a kontroloval. Bohužel zákony pouze kontrolujeme
a nevytváříme. Při budování cyklostezky Krajský úřad Středočeského
kraje zapomněl, že po tehdejší polní cestě a z části navigace jezdí
auta. Místo komunikace vybudoval úzkou cyklostezku. V současné
době zde řešíme převážně slovní a fyzické potyčky mezi cyklisty,
chodci a řidiči aut.
Luděk Wachtl
vedoucí OP Zdiby
a zastupitel obce
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Vystoupení dramatického kroužku Kaštánku zdiby v Malostranské besedě
Dramatické kroužek se letos poprvé zúčastnil 13. ročníku dětské
umělecké přehlídky „To je hlína,“ na téma 100. let výročí naší republiky. Tento festival je soutěžní charitativní akce pro děti v několika
uměleckých oborech.
Soutěží se v keramice, výtvarce, fotografii, divadle a filmu. Umělecká díla
dětí i umělců, kteří svoji tvorbu poskytnou jako dar, se prodávají v dražbě
a její výtěžek slouží k dobročinným účelům, letos jeho výtěžek je určen
na podporu školy v indickém Thaylongu.
Akce se uskutečnila 20. dubna 2018 od 13 hodin v Malostranské besedě.
Na programu bylo soutěžní vystoupení několika divadelních představení,

letecký modelářský klub Zdiby Veltěž
Letecké modelářství má ve Zdibech a okolí velkou tradici. Modeláři
ze Zdib dříve hojně navštěvovali modelářské letiště v Klecanech.
Od roku 2008 se nám podařilo získat vhodnou plochu pro nové modelářské letiště ve Zdibech, a to na pozemku pana Aleše Hykla,
kterému bych tímto chtěl také poděkovat za bezplatný pronájem,
kde jsme létali několik dalších let. Pak se začaly okolo stavět domy
a provoz modelů byl nebezpečný. Proto jsme začali hledat nové plochy a povedlo se nám to na Zlatém kopci.
Díky dobré spolupráci s vedením obce došlo k dohodě s ZD Větrušice a byl
nám zapůjčen krásný pozemek s rozlohou téměř 2000 metrů čtverečních.
Došlo k založení trávníku a postavení sezení. Letiště pravidelně sekáme
a staráme se o jeho bezvadný stav. Příjemnou zprávou je, že se naše
skromné řady rozšiřují o nové členy a také jednu členku. Trápí nás pouze
dvě věci. První nepříjemnou věcí je, že naše letiště, jehož vybudování
a údržba není zcela bez práce a peněz možná, se stává místem, které se
poměrně často stává cílem jedinců, kteří si potřebují vyzkoušet svá auta
a letiště rozjezdí. Nás vždy čeká velká práce, uvést letiště do původního
stavu. Je to pro nás všechny nepochopitelné, ale z historie víme, že takto
dopadají často i jiné plochy, například fotbalové hřiště. Vzhledem k tomu,
že několik z nás bydlí v blízkosti letiště, budeme pracovat na tvorbě kamerového systému, který bude letiště hlídat. Nikdy jsme kamerový systém
nechtěli, ale jak je vidět, stává se nezbytným. Druhou nepříjemnou věcí je,
že se letiště stává místem, kde lidé venčí své psy. Nic proti samotnému
venčení nemáme, jedná se o volně přístupnou plochu, ale to, že se poté
pohybujeme mezi exkrementy, je nepříjemné.
Jsme rádi, že se naše letiště stalo místem setkávání nejen nás modelářů,
ale i dětí co si pouští draky nebo hrají fotbal. I proto bychom rádi nad sezením vybudovali přístřešek.
Již po několikáté jsme v polovině května uspořádali modelářské setkání
s večerním grilováním a nočním létáním.
V současné době má náš klub dvanáct členů.
Pokud některý z čtenářů projeví zájem o létání na našem letišti, tak nás,
prosím, kontaktujte na tel. 774 986 023 nebo 777 93 18 01. Popřípadě
poradíme nováčkům a naučíme je létat.
J. Voráček
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udílení cen vítězům ve všech kategoriích, zpestřené vystoupením jazzového kytaristy Romana Köhlera, a na závěr dobročinný prodej výtvarných
a keramických děl. Záštitu nad celou akcí převzal Ing. Miloš Růžička,
předseda výboru pro zdravotnictví a bydlení Magistrátu hlavního města
Prahy a akci zahájila Helena Langšádlová.
Kaštánek Zdiby se svojí pohádkou Červená Karkulka získal ve velké konkurenci třetí místo a celé jeho vystoupení můžete shlédnout zde:
https://youtu.be/hmnDcOHYnR4.
Magdalena Česneková
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Čarodějná cesta za pokladem
Poslední dubnový večer se již tradičně slaví večerním sletem čarodějnic. Letos pořádal
Kaštánek Zdiby opět pro děti Cestu za pokladem a to již 29.4.2018. Čarodějné bytosti
nachystaly velkým i malým dětem na pohádkové cestě dvanáct zastavení v zámeckém
parku ve Zdibech. Po celé odpoledne byl pro děti a jejich doprovod nachystán zajímavý
program. Po vstupu do areálu dostaly děti hrací plán s vytištěnými pohádkovými postavami a za každý splněný úkol získaly do něj razítko a pro sebe sladkou odměnu.
Mezi disciplíny patřil hod balónkem u Sněhurky, další zastavení bylo v upletených vodnických sítí, kde zelený vodník půjčoval pruty na lov rybek, veliký souboj v přetahování
lana rozhodoval mušketýr, pirátky předváděly rychlost v namotávání lahví, ovečka skládala puzzle, víly, Bílá paní a Minnie trápily hlavolamy a poznání předmětů, šašek házel
s dětmi balónky a u mnicha se házely kroužky na kužele.
Na konci cesty pak již číhala čarodějnice se šedivými vlasy a oháněla se koštětem

a lákala děti k sobě. Za odříkání básničky nebo zazpívání písničky si děti mohly otevřít
truhlu, kde byl schovaný poklad. Každý si z něho mohl něco vybrat a šáhnout si na živou
čarodějnici, což bylo jen pro nebojácné děti.
Na závěr už jen rodiče opekli na ohýnku dětem buřtíky a hodnotili dojmy své i zážitky
dětí, zahráli si šachy nebo nakoupili úžasné dortíky z Řeže nebo cukrovou vatu
či bramborové spirálky.
Strašně moc děkuji pohádkovým dobrovolníkům, kteří si v dnešní uspěchané době našli
chvilku času, vyrobili si masky a pomohli mi Cestu za pokladem připravit.
Taky děkuji všem sponzorům a drobným soukromým dárcům za předměty a dárky
v čarodějné bedně.
Magdalena Česneková

Tělocvičná jedota Sokol Veltěž
jedota Sokol
Veltěž
a Tělocvičná
Sbor dobrovolných
hasičů
Zdiby
a Sbor dobrovolných
hasičů
Zdiby
Vás zvou na
Vás zvou na

DĚTSKÝ
DEN
který se koná
který se koná
3. června 2018
3. června 2018
na fotbalovém hřišti
na fotbalovém hřišti
ve Veltěži
ve Veltěži
Prezentace od 9:30 hod

Prezentace
hod
Hromadný
startod
od9:30
10:00
hod
Hromadný start od 10:00 hod
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Červen – měsíc myslivosti
Červen je již tradičně označován jako měsíc myslivosti a ochrany
přírody. V tomto měsíci se rodí nejvíce mláďat lovné zvěře,
ale i ostatních zvířat a ptáků žijících ve volné přírodě. Je to krásný
zážitek, když můžete vidět roztomilá srnčata či malé zajíčky.
Aby měla tato mláďata šanci přežít, je třeba aby se všichni návštěvníci přírody chovali ohleduplně. To znamená, aby nenechávali své
psy volně pobíhat, pohybovali se, pokud možno, po vyznačených
cestách a při nálezu nějakého mláděte se jej nedotýkali. Lidé, vedeni
potřebou zachránit opuštěného tvora, odnášejí mláďata domů
či do útulku a tím je vlastně odsuzují k záhubě. Nejedná se totiž
o opuštěné mládě, protože matka s ním není trvale, aby jej nevystavovala nebezpečí ze strany predátorů. Obvykle je nablízku ve skrytu
a přichází pouze ke kojení. Horší situace však nastává při kosení
pícnin, kdy každoročně dochází ke značným ztrátám, hlavně na srnčí
zvěři. Jedinou možností, jak alespoň částečně zmírnit tyto ztráty, je
spolupráce zemědělců s myslivci, kteří těsně před senosečí vyhánějí
s pomocí loveckých psů ohroženou zvěř z polí.

(526 669 ha). Alarmující skutečností je, že tento trend pokračuje. Uvádí
se, že jen v roce 2015 to bylo cca 15 ha denně. S úbytkem výměry i zhoršující se kvalitou orné půdy souvisí i problém vodních zdrojů, kdy půda
není schopna vázat dostatečné množství vody, nehledě na klimatické
změny, při kterých je v posledních letech stále méně dešťových srážek.
V současném období ekonomického i technologického růstu se to nejeví
jako problém, proto se potravinová soběstačnost neřeší. „Co mi chybí,
to si snadno dovezu“. V případě krize by si však každý stát chránil především svoje zájmy, včetně potravinové soběstačnosti a vodních zdrojů
pro obyvatelstvo. Je proto na státních orgánech, aby se této problematice ochrany životního prostředí věnovaly se vší vážností.

Přes veškerou snahu dochází k úbytku hlavně drobné zvěře (zajíc,
bažant) v důsledku zhoršujícího se jejich životního prostředí. Tak jako
každý rok i letos jsou naše vesnice a města obklíčena nekonečnými lány
řepky, dále pokračuje výstavba a tím i zabírání orné půdy, množství aut
blokuje průjezdnost silnic a dálnic. Jen pro zajímavost uvádím, že úbytek
zemědělského půdního fondu od roku 1948 do konce roku 2015 činil
cca 589 000 ha, což je více než je dnes rozloha olomouckého kraje

Propagujeme myslivost i náš myslivecký spolek pořádáním besed se
žáky škol i naučnými procházkami s myslivci v honitbě, tradičním mysliveckým plesem či aktivní účastí při pořádání Svatohubertské mše
v klecanském kostele. V ochraně zvěře a přírody i pořádání kulturních
akcí chceme pokračovat i v dalších letech
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I my se snažíme svým dílem přispět k zachování původních živočišných
druhů v naší honitbě. Nakupujeme a vypouštíme do přírody dospělou
bažantí zvěř, tlumíme zvířata škodící myslivosti, redukujeme stavy černé
zvěře, provádíme zimní přikrmování i veterinární opatření, budujeme
pachové ohradníky podél silnic.

Ing. Jindřich Trpák

www.obeczdiby.cz

Zamyšlení nad dobou postní
Od nepaměti se říká, že na Zelený čtvrtek při bohoslužbě k uctění poslední večeře
Páně odlétají zvony do Říma. Prostě zvony na znamení smutku utichnou a ozvou se
až na Bílou sobotu při noční vigilii.
Tato událost se mi vybavila, když se mi dostal do ruky dopis mé babičky, která jej
napsala svému manželovi, mému dědečkovi v době 1 světové války do rakouské
Puly, kde dědeček sloužil od r. 1914 do r. 1917. Dopis je datován 12. 1. 1917 a je
zde zmínka: „Dnes zde brali zvony. Jen jeden tu nechali, ten velký a s tím zvoní se
všechno. Divně to vypadá, když zvoní s ním poledne, a tak to půjde jedno
za druhým, když nebude válce konec.“
Letos v lednu tomu bylo 101 let co dva zvony z věže našeho kostela „odletěly“ někam v podobě munice na válečné bojiště, aby zde rozsévaly smrt. Myslím, že přišla
příznivá doba, abychom jako potomci našich předků udělali něco, co by přispělo
k navrácení těch dvou zvonů do věže našeho kostela. Byl by to důkaz, že nám není
lhostejný osud našeho krásného kostela a že nám záleží na uvedení kostela
do původního stavu.
Dne 31. 1. 2018 se zde v kostele konala prohlídka současného jediného zvonu,
kterou vykonal kampanolog Národního památkového ústavu pan Mgr. Petr Vácha.
Ten nám současně vypracoval návrhy na pořízení dvou nových zvonů. Vedení
farnosti Odolena Voda je celému záměru příznivě nakloněno, takže cesta k uskutečnění tohoto záměru je volná. Předpokládáme, že do dvou let by se tento záměr
mohl uskutečnit. Důležité bude zajištění finančních prostředků.
Evžen Seyfried

inzerce

HLEDÁME LEKTORY
ANGLIČTINY A NĚMČINY
- Líbeznice a okolí
Vhodné i pro studenty
a maminky na mateřské
dovolené.
Vynikající znalost
jazyka podmínkou,
ostatní Vás naučíme.
www.zivaanglictina.cz
pavla.zarembova@gmail.com
Tel.: 724 755 149

červen 2018

Myslivost - 95. výročí organizace

Po rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku samostatné Československé republiky se
výrazně projevily snahy o vznik stavovské myslivecké organizace ve společném
státě Čechů a Slováků. Napomohl k tomu zánik Svazu českých lovců během první
světové války a také to, že Československý lovecký a kynologický říšský svaz,
založený již v roce 1919, neplnil své poslání k uspokojování aktuálních potřeb
myslivců.
Bylo proto třeba, aby osobnosti z oblasti myslivosti a lesnictví, které měly přirozenou
autoritu, vysokou odbornost, zapálení pro věc a organizační schopnosti překonaly
různorodé a roztříštěné zájmy profesních organizací a připravily půdu pro vznik jednotné
celostátní organizace, která by zastupovala názory a zájmy myslivců na veřejnosti včetně
přípravy příslušných právních norem. Tito lidé se rekrutovali z organizací, které vznikly
ještě před rozpadem monarchie. Jednalo se například o Lovecký klub v Plzni založený
roku 1898, Lovecký klub v Litovli (1904), pražský Klub pro kynologii a myslivost Hubertus (1910), Lovecký spolek pro Olomouc a okolí (1911) či Spolek pro ochranu myslivosti
Markrabství moravského v Brně (1912). Největší zásluhu na vzniku nové organizace měli
Josef Žalman a Karel Podhajský. Právě oni uskutečnili mnohá pracovní jednání s podobně smýšlejícími osobnostmi a to především se zástupci pražského Ústředního spolku
pro ochranu honby a chov loveckých psů v Čechách, brněnského Lovecko-kynologického spolku pro Moravu a Slezsko, bratislavského Poĺovníckeho ochranného spolku
pre Slovensko, tišnovského Spolku přátel myslivosti pro Tišnov a okolí, Ústřední jednoty
lesních a lovčích zřízenců, Spolku posluchačů lesního inženýrství v Praze a Brně
a jihočeského Loveckého klubu v Českých Budějovicích. Výsledkem těchto jednání byla
schůze svolaná na 6. leden 1923 do České Třebové.
Dalším krokem pak byla zakládající a zároveň ustavující schůze Československé myslivecké jednoty ze dne 22. dubna 1923 v Brně. Na ní byly schváleny stanovy, vznikla nová
matrika pro zápis loveckých psů, schváleno bylo vydávání měsíčníku Stráž myslivosti
(dnes vychází pod názvem Myslivost) a provedena volba vedení. Předsedou byl zvolen
Zdenko Slanina, lesní rada v Židlochovicích, místopředsedou za Čechy Josef Bohuslav
Martin, za Slovensko dr. Ján Moural, jednatelem Jan Začal, pokladníkem Richard Knoll,
vedoucím redaktorem Stráže myslivosti Jaroslav Svoboda, vedoucím knihy Československý lovecký pes Karel Podhajský, odborným redaktorem Stráže myslivosti referentem
pro nový honební zákon Josef Žalman a další funkcionáři.
Před 95 lety tak vznikla Československá myslivecká jednota, která po rozdělení Československa nese v ČR název Českomoravská myslivecká jednota. Její úlohu pak vystihuje
úvodník prvního čísla Stráže myslivosti z června 1923: „Do našeho programu vkládáme
vedle šíření myslivecké, myslivecko-kynologické a myslivecko-zvěrolékařské vědy také
co největší popularizaci myslivosti, lesa a věd přírodních. Slovem i písmem budeme
pracovati k duševnímu povznesení československých myslivců a v nejširších vrstvách
lidu probouzeti zájem o myslivost. K této spolupráci zveme všechny lidi dobré vůle.“
Ing. Jindřich Trpák
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pozvánka na 3. ročník Krosu Zdiby-Klecany
Vážení sousedé,
přijměte prosím mé srdečné pozvání na již třetí ročník Krosu Zdiby-Klecany. Akce je opět určena nejen náruživým běžcům, ale i těm, kteří si
běhání chtějí jen vyzkoušet.
Můžete se těšit na populární závod, který letos proběhne v sobotu
23. června. Soutěžit bude opět možné hned v šesti věkových kategoriích
a závodem bude provázet moderátor ČT Sport Jan Smetana. Myslíme
i na nejmenší. Věříme totiž, že ve zdravém těle je zdravý duch a ke sportování proto chceme vést i děti.
Hlavní závod a štafeta jsou určeny pro závodníky starší 16 let a poběží se
na 6,8 km. Pro menší závodníky jsou pak nachystané trasy od 50
do 900 metrů. I letos se nám podařilo zajistit celou řadu sponzorů
i podporu obcí Zdiby, Klecany a Středočeského kraje, kterým bych rád
na tomto místě poděkoval.
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Startovné v závodě tak můžeme nabídnout v symbolické výši 100 Kč
pro starší 16 let, 200 Kč pro štafety a pro děti a teenagery mladší 16 let
dokonce zcela zdarma. Rovněž se díky partnerům mohou závodníci těšit
na ceny za svůj výkon. Zvláště bych na tomto místě rád poděkoval společnostem Pivovary Staropramen a Albert. I letos bude připraven bohatý
doprovodný program.
Registraci e veškeré potřebné informace můžete nalézt
na www.praguetriathlon.cz nebo www.sport4active.cz.
Srdečně zveme nejen běžce, ale i jejich rodiny a blízké, kteří by je rádi
při jejich výkonu podpořili. Doufám, že nám letos bude přát počasí
a všichni si užijeme krásné letní dopoledne.
Milan Baier
Předseda spolku Sport4Active

www.obeczdiby.cz

červen 2018

Zprávy z oddílu kopané
V tomto příspěvku bych Vás rád informoval o výsledcích našich nejmenších fotbalistů.
Mladší přípravka – tato trénuje pod vedením Zdeňka Zapletala a jsou zde
děti od cca 6 let do 8 let. V současné době mužstvo trénuje, ale od podzimu již budou hrát svou soutěž, protože se domnívám, že již nastal čas
a že jsou zde velmi šikovní kluci a také zde trénuje holčička – Lucinka.
Starší přípravka – vedoucím mužstva je Zdeněk Jurkeník, pomáhá mu Ivan
Smolík a v současné době i Pavel Vácha jr. – student FTVS. Zatím se
ve své soutěži v jarní části zúčastnili 2 turnajů, i když se konaly již turnaje
3. Bohužel prvního turnaje v Ondřejově se pro nedostatek hráčů nezúčastnili. Jinak byli na turnaji v Tuklatech, kde skončili na 4. místě z 5 účastníků.
První zápasy se bohužel projevila zápasová pauza, ale poslední zápas
s družstvem Unionu Čelákovice již byl dobrý a kluci vybojovali první vítězství.
Následoval turnaj, který jsme pořádali doma ve Veltěži, 20.května 2018.
Na tomto turnaji již naše mužstvo podávalo již stabilnější výkony a výsledky
byly vyrovnané. Opět sice porazili pouze mužstvo Unionu Čelákovice
a skončili opět na 4. místě. Předvedená hra byla ale daleko lepší než
na turnaji v Tuklatech. Chlapci bojovali o každý metr hřiště a soupeřům nic
nedarovali. Ještě je třeba zlepšit přihrávky a spolupráci v týmu a bude to
příště ještě lepší.
S tradičním „Sportu zdar a veltěžskému zvlášť“
Zdeněk Jurkeník

XVI. všesokolský slet proběhne od 1. do 6. 7. 2018.
Slavnostně jej zahájí průvod historickým centrem
Prahy, který vyrazí 1. července v 10 hodin
z Václavského náměstí.
V dalších dnech je připraveno plno kulturních
a společenských akcí. Podrobné informace najdete
na internetových stránkách slet.sokol.eu, sokolveltez.cz
nebo na nástěnce Sokola Veltěž či na obecním úřadě.
Hromadná cvičení proběhnou ve dnech 5. a 6. 7. 2018
v EDEN ARÉNĚ Praha.
Ve čtvrtek 5. 7. od 21hodin můžete sledovat večerní provedení hromadných tělocvičných skladeb za scénického
osvětlení. Mezi účastníky jsou přihlášeni hosté z České
republiky i ze zahraničí.
V pátek 6. 7. od 14 hodin uvidíte odpolední provedení
hromadných tělocvičných skladeb včetně skladeb
pro nejnižší věkové kategorie. Následovat bude slavnostní zakončení XVI. všesokolského sletu 2018.
Vstupenky lze zakoupit prostřednictvím sítě Ticketportal
přes aplikaci Home Ticket na www.ticketportal.cz/Event/
XVI_vsesokolsky_slet_Praha_2018.

Pronájem nohejbalového
a volejbalového hřiště
TJ Sokol Veltěž nabízí k jednorázovému i pravidelnému pronájmu nohejbalový a volejbalový kurt na venkovním hřišti vedle Sokolovny. Pronájem
hřiště na nohejbal a volejbal včetně sportovního vybavení je možný
po předchozí domluvě na telefonu 724 086 971.
Hřiště se pronajímá:
a) Na celou sezónu v pravidelném čase.
Pro tyto skupiny je půjčování bezobslužné, odpovědná osoba obdrží
sadu klíčů a zodpovídá za úklid hřiště a uzamčení svěřeného vybavení.
Cena za celou sezónu od června do září (včetně) je 2 000 Kč
za 2 hodiny týdně.
b) Jednorázově. Po předchozí domluvě, mimo rezervované hodiny.
Cena za pronájem je 100 Kč za hodinu a zahrnuje v sobě i zapůjčení
sítě a míče.
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Lidové moudro:...
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(Tajenka: Zdatné potomstvo ani za tisíc zlatých nekoupíš.)

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

