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sTředočeský hejtman ve zdibech

slovo starosty
Vážení spoluobčané,

V úterý 13.1.2015 navštívil naši obec hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera. Spolu
se starostou obce jsme ho seznámili s průběhem výstavby hasičárny a řešili jsme možnost
dokončení cyklostezky a opravy místní komunikace podél Vltavy od ulice Roztocká na hranici katastru s městem Klecany. Hejtman nás seznámil se záměrem vypsat výzvu na dotační
tituly na rok 2015 během 10 dnů. Poděkovali jsme mu za podporu, kterou nám Středočeský
kraj poskytuje.

děkuji za vaši účast ve volbách a za váš
hlas, který jste nám dali i za hlasy, které jste
dali jiným volebním subjektům. Naše snaha,
pro širší dohodu v rámci zastupitelstva se
nesetkala s pochopením, a tak se utvořily dva
„tábory“ zastupitelů. Pět zvolených zastupitelů
(1x ODS, 1x ZDIBY 2014 a 3x Obec pro všechny generace) utvořilo jednu skupinu, se kterou
jsme se my ostatní nedokázali dohodnout
z důvodu odlišných zájmů. Takže jsme zůstali
sami ve druhé skupině (4x Sdružení fotbalZdiby, Veltěž, Přemyšlení, 1x Z11 a 1x Občané
obci). Sedli jsme si k jednomu stolu a zjistili
jsme, že nemáme problém společně pracovat
a dohodnout se. Občané obci – Finanční výbor,
údržba obce a Obec Zdiby – reality s. r. o.,
což splňuje požadavek na kontrolu financí
a hospodaření obce vč. kontroly smluv
a výdajů v předchozích letech. Z11– pozice
místostarosty, kontrola stavu územního plánu
a jeho legitimity, správa majetku. Sdružení
fotbal – starosta a místostarosta.
K našim společným plánům pro volební období
2014-2018 se vyjádřím v následujícím vydání
Zdibského zpravodaje, a stejně tak
i k některým problémům, které zajímají většinu našich občanů.
Přeji vám všem úspěšný a šťastný rok 2015.
Jan Tvrdý

Rozvoj obce
Plán rozvoje obce bude samozřejmě vycházet
z volebních programů jednotlivých volebních
uskupení a z potřeb fungování obce jako celku.
V současné době není možné detailně seznámit
veřejnost s jednotlivými kroky tohoto plánu,
a proto uvádím pouze hlavní směry, kterým
budeme věnovat pozornost v příštích letech.
S každou schválenou realizací vás samozřejmě
budeme postupně seznamovat tak, aby i vy,
široká veřejnost, jste měli možnost se vyjádřit,
a tím ovlivnit konečnou podobu každého kroku
vedení obce. Hodně realizací bude závislých
na získaných dotacích z jednotlivých dotačních

programů. A my, prvním dnem našeho nastoupení do úřadu, jsme se začali tímto intenzivně
zabývat.
Úpravy a rekonstrukce komunikací. Obec
má cca 80 km silnic a opravdu není v jejich
finančních možnostech udělat na všech kvalitní
povrchy. Z tohoto důvodu budeme obecní
cesty udržovat ve sjízdném stavu a zaměříme
se na hlavní tahy. Jedná se zejména o páteřní
komunikace do Brnek a Holosmetek. Dále se
pokusíme zdvojsměrnit ulici Chaberská a tím
dopravně odlehčit centru Zlatého kopce.

Dopravní značení. Zde jsme zaměřili svoji
činnost na zlepšení bezpečnosti dopravy
a pohyb chodců. Prostudováváme již vypracované studie z minulosti a postupně nainstalujeme dopravní značky a zrcadla.
Škola a školka. Celkově lze říci, že nejen kapacitně, ale i po stránce komfortu pobývání
v těchto budovách, stávající situace není
na hraně, ale již za hranou, a je bezpodmínečně
nutné toto okamžitě řešit. Stará budova školy
i školky zdaleka neodpovídá požadavkům
dnešní doby a rekonstrukce a zvýšení kapacity
je nezbytností.
...pokračování na straně 2
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Komunální odpad. Je to celorepublikový problém. Je nutné se
přizpůsobit požadavkům na třídění
a postupně snižovat množství
netříděného odpadu. Do 5 let již
budou pouze nádoby na tříděný
odpad a ten bude kontrolován.
Jednáme s IPODEKEM o nastavení finančního zvýhodnění
pro ukázněné občany.
Kanalizace a ČOV. Po zamítnutí
dotace v minulém roce jsme zhodnotili situaci a rozhodli jsme se
obnovit projekt tak, aby vyhovoval
požadavkům pro udělení dotace
s maximální spoluúčastí obce
25 %. Na přepracování dokumentace usilovně pracujeme a čekáme
na vypsání dotačních programů.
Je to poslední možnost získání
peněz z evropských fondů a tak
doufáme, že se nám to podaří.
Doprava. Jednali jsme se sociálním odborem na Krajském úřadu,
ale žádný program pro malou
dopravu v obcích nebude vypsán.
Proto jsme oslovili firmu Hrubý
a pokusíme se zavést kyvadlovou
dopravu Brnky-Zlatý kopec-Holosmetky-Zdiby. Na základě
naplněnosti (zájmu obyvatel
o tuto formu dopravy) a odzkoušení se rozhodneme jak dál
postupovat. Budeme vás o všem
včas informovat.

Územní plán. Změna č. 1 Územního plánu byla zamítnuta finálně
Krajským úřadem, a tak se
potvrdilo, že přerušení průběhu
v provádění změn zastupitelstvem
bylo správné. Co ale je do nebe
volající, že na obci není
k nalezení ze Změny č. 1 ani řádek
a pořizovatel odmítá zpracovanou
a obecními penězi zaplacenou
dokumentaci vydat.
V současné době zvažujeme
ve spolupráci s právním oddělením podání žaloby a trestního
oznámení.

sběrný dvůr

kontakty

Provozní doba sběrného dvora je stejná jako v minulém roce. Nábytek,
matrace a kancelářské židle, které odkládáte u kontejnerů, opravdu nikdo
neodveze. Zároveň bych rád prostřednictvím Zdibského zpravodaje
apeloval na všechny obyvatele, aby udržovali kolem kontejnerů pořádek.
Jenom pro zamyšlení uvádím tato čísla. Každý den dva zaměstnanci
OÚ s multikárou objíždějí kontejneroviště, vytahují petlahve a papírové
krabice a sešlapávají je a vracejí zpět do kontejnerů. Zároveň uklízejí okolí
a odvážejí věci, které do kontejnerů nepatří, do sběrného dvora.
Tato činnost stojí obec ročně cca 180 000 Kč.
•

Pondělí

15:00 – 17:00 hod.

•

Čtvrtek

15:00 – 17:00 hod.

•

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

Zápis

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDIBY

Vážení rodiče, zveme Vás na zápis
Zápis
dětí Vážení
do první
třídy
pro školní rok
rodiče, zveme Vás na zápis
dětí do 2015/2016
první třídy pro školní rok
2015/2016
Zápis se koná 11.
a 12. února 2015
od 13.3011.
do 16.00
hod. února 2015
Zápis se koná
a 12.

K zápisu se, prosím,
284 890 704
K zápisupondělí
se, prosím,
hláste na
890 hod.
704
ve dnech
až pátek
odtel.čísle
8.00 284
do 9.00
od 13.30
16.00 hod.
hláste
nadotel.čísle

ve dnech pondělí až pátek od 8.00 do 9.00 hod.

Rodiče předloží
u zápisu
tyto tyto
doklady:
Rodiče předloží
u zápisu
doklady:

Rodný list dítěte
nebo
výpis
matriky
Rodný list
dítěte
nebozvýpis
z matriky
Občanský
průkaz (zákonného
rodiče (zákonného
zástupce)
Občanský průkaz
rodiče
zástupce)

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

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

JAK jsme volili?
Ve dnech 10.-11. 10. 2014 se konaly volby do obecního zastupitelstva
obce Zdiby. V seznamu oprávněných voličů bylo 2 100 osob. K volbám
přišlo 1 159 voličů. Každý mohl volit jedenáct kandidátů. Účast
ve volbách byla malá, jen něco málo přes 50 %. O vaše hlasy se ucházelo šest volebních stran a uskupení s těmito výsledky:
1. Sdružení fotbal – Zdiby, Veltěž, Přemyšlení – celkem 4 177 hlasů,
4 zastupitelé (Jurkeník, Jandovská, Tvrdý, Wachtl)
2. Obec pro všechny generace – celkem 2 640 hlasů, 3 zastupitelé
(Česnek, Krejcar, Smetana)
3. SNK-Z11 – celkem 1 501 hlasů, 1 zastupitel (Žáček)

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

4. ODS a nezávislí – celkem 1 474 hlasů, 1 zastupitel (Davídek)
5. Zdiby 2014 – celkem 1 336 hlasů, 1 zastupitel (Oborníková)
6. Občané obci – celkem 1 009 hlasů, 1 zastupitel (Jordanov)
V povolebním vyjednávání se nejvíce nabízela většinová koalice prvních
dvou uskupení, doplněná o další případnou spolupráci s ostatními zvolenými. Proto uzavření Smlouvy opoziční koalice ve složení Obec
pro všechny generace, ODS a nezávislí a Zdiby 2014 a odchod do opozice je překvapující.
Následkem jejich rozhodnutí zůstala jen možnost vytvoření volného
uskupení Sdružení fotbal, SNK Z11, Občané obci, kteří svůj zájem o práci
pro obec vždy veřejně hlásili. Na zasedání zastupitelstva 5. 11. 2014
byl zvolen starosta (Jan Tvrdý), dva místostarostové (Jiří Žáček, Zdeněk
Jurkeník) a předseda finančního výboru (Štěpán Jordanov).
Jak shrnout výsledky voleb? Malá účast ve volbách, kandidatura osob,
které v podstatě nechtěly vykonávat uvolněné funkce ve vedení obce,
roztříštěnost voličů podle místa bydliště kandidáta (jo toho znám).
Přesto je třeba poděkovat všem, kdo se voleb zúčastnili a vyjádřit přesvědčení, že noví zastupitelé udělají vše pro to, aby splnili své volební sliby.
Jiří Žáček
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Podatelna:
podatelna@obeczdiby.cz

Starosta
telefon: 284 890 215
e-mail: starosta@obeczdiby.cz

Nová Průběžná. Snažíme se dokončit projekt tak, abychom získali
v krátké době územní rozhodnutí. Následně se budeme snažit
realizaci plnit po etapách, podle
vypsání dotačních programů.
Majetkové poměry brzdí hlavně
nevyřízené církevní restituce.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDIBY

Průběžná 11, 250 66 Zdiby

Kontakty

Lesopark Brnky. V loňském roce
došlo k zamítnutí dotace a celý
projekt se zastavil. Ve vypsání
dotačních programů byla omezena
výše dotací v roce 2015 na úpravu
přírody na maximálních
400 000 Kč. Necháváme upravit
projekt podle těchto prostředků
a hledáme možnost, jak naplnit
ostatní části původního projektu
z jiných dotačních programů.

Jiří Žáček

OBECNÍ ÚŘAD ZDIBY
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Ze života Obecní policie
Dne 23. 12. 2014 v 8:30 hod. přijala Obecní policie Zdiby oznámení, že na komunikaci číslo 608 ze Zdib do Prahy leží sražená liška.
Hlídka strážníků nalezla lišku již na území hl.m. Prahy a vyrozuměla mysliveckého hospodáře.
Dne 2. 12. 2014 v 7:57 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna projíždějící řidičkou, že kousek od dálnice D8 pobíhají tři koně.
Na místo byla vyslána hlídka strážníků. Následně se podařilo kontaktovat majitele koní a zvířata zajistit. Během dopoledne poděkovala
spolumajitelka zdibského zámku strážníkům za okamžitou pomoc.
Dne 10. 11. 2014 v 16:57 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, že v chatové oblasti Brnky hoří a přes řeku stoupá hustý černý dým. Hasiči ze Zdib, Neratovic, strážníci a policisté postupně prohledávali celou
lokalitu. Strážníci poté nalezli doutnající ohniště, v něm ohořelé kabely a muže, který pálil.
Dne 2. 11. 2014 v 16:18 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Centrálním operačním střediskem Městské policie hl. m. Prahy,
že na tísňovou linku „156 a 158“ byl nahlášen pád ženy z pražské skály někde u začátku nové cyklostezky Zdiby - Klecany. Zraněná
pohřešovaná žena byla postupně ze skály na nosítkách přenášena, a to pracovníky Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy
a strážníkem motohlídky Obecní policie Zdiby.
Dne 5. 11. 2014 v 14:31 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že do rodinného domu v lokalitě K Rokli, Zdiby vnikl cizí muž.
Na místo okamžitě vyrazil vedoucí OP Zdiby, který na nedaleké Úřadovně OP zpracovával administrativu. Muže z Ostravy zadržel, přivolal autohlídku strážníků a vyrozuměl Policii ČR, Praha venkov.
Dne 21. 10. 2014 v 15:25 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna občanem, že v lokalitě Zahrádkářská, Zdiby volá z okna chaty
zkrvavená žena o pomoc. Strážník motohlídky následně nalezl v pokoji rekreační nemovitosti poraněnou ženu s hlubokou tržnou ránou
v oblasti obličeje. Bylo zjištěno, že zde došlo k fyzickému napadení, asi mezi bezdomovci, druhem a družkou. Strážník povolal Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje.

Strážníci zvýší
hlídkovou službu
v obci Zdiby

Dne 2. 11. 2014, v den, při kterém každoročně vzpomínáme na naše blízké,
se strážníci Obecní policie Zdiby zaměřili na kontrolu hřbitova ve Zdibech.
V kostele se strážníci setkali s panem farářem. V roce 2010 strážníci Obecní
policie Zdiby svépomocí nainstalovali do kostela Povýšení svatého Kříže
ve Zdibech elektronické zabezpečovací zařízení EZS, včetně EPS.
Kostel je od té doby chráněn proti zlodějům a případnému požáru.

Obecní policie Zdiby zvýší hlídkovou službu v obci Zdiby, a to
vzhledem k nárůstu vloupání
do nemovitostí. K vloupání
dochází nepravidelně v ranních,
dopoledních a večerních hodinách. Strážníci se zaměří i na pěší
hlídky, kontrolní činnost v oblasti
nesprávného parkování a dodržování obecně závazných vyhlášek.
Plánujeme také měření rychlosti vozidel v úseku před poštou
a školou ve Zdibech. V těchto
úsecích bude nepravidelně použit
nově i „Automatizovaný technický
prostředek“ (mobilní automatický
radar). V rámci této dopravní akce
nebudou řidiči vozidel zastavováni. Strážník následně vylustruje
v centrálním registru každé vozidlo, které překročilo povolenou
rychlost, a provozovatele předá
k řešení na Odbor dopravy Městského úřadu Brandýs nad Labem
– Stará Boleslav. Tento správní
orgán vyzve provozovatele vozidla
k zaplacení určené částky.

Czech POINT na úřadě opět funguje!

Luděk Wachtl
velitel Obecní policie Zdiby

Vítání občánků
Prosíme rodiče, aby
přihlásili narozené děti
s rodným listem
na Obecním úřadě. Budou
informováni o možnosti
vítání občánků do obce.

Podařilo se nám opětovně zprovoznit fungování Czech POINTU
na Obecním úřadě Zdiby. Několik
let funguje aplikace evidence obyvatel CzechPOINT@office
a centrální registr řidičů ELIŠKA
na Úřadovně Obecní policii Zdiby
přes moderní bezpečnostní technologii od Ministerstva dopravy
ČR. Naskytla se tedy otázka, proč

nevyužít osvědčenou technologii,
která funguje i pro chod Czech
POINTU i na jiném orgánu obce
Zdiby. Na začátku ledna 2015 se
podařilo systém na třech pracovištích Obecního úřadu Zdiby zprovoznit. Jen pro zajímavost, systém
Czech POINT neslouží pouze
občanům k vydávání ověřených
výstupů např. z Rejstříku trestů,
Obchodního a Živnostenského
rejstříku, Katastru nemovitostí, ale
i k zadání prvotních údajů úřednicí
Obecního úřadu Zdiby do Centrální evidence obyvatel při přihlášení
k trvalému pobytu.
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telegraficky
Dětské hřiště ve školce
V okolí nové školky byly osazeny
zábavní prvky na dvou dětských
hřištích. Celá akce byla zrealizována z rozpočtu 2014 a svépomocí tak, aby se ušetřily finanční
prostředky. Z rozpočtu obce
na rok 2015 budou dodělány
terénní úpravy a oplocení.
Zároveň byl vybudován samostatný příchod pro rodiče a děti,
mimo příjezdovou komunikaci, jak
nařizuje zákon.

Mikulášské
a předvánoční besídky
V prosinci 2014 bylo uspořádáno
několik Mikulášských a předvánočních besídek, které podporovala jak finančně, tak organizačně
kulturní komise obce pod vedením
paní Jandovské. Např. poslední
akce občanského sdružení Kaštánku a Sokola Veltěž, vypouštění
balónků a Mikulášská besídka,
byla dotována obcí ve výši
8 300 Kč. Škoda, že Mikulášská
besídka organizována místní organizací ODS byla na poslední chvíli
bez upozornění zrušena.

www.zdibskyzpravodaj.cz

Návrh kulturních akcí
na rok 2015 – obec zdiby
Jako každý rok i letos se připravuje řada kulturních akcí
27. 3. 2015

Noc s Andersenem

30. 4. 2015

Čarodějnice

12. 6. 2015

Přemyšlenská pouť			

30. 6. 2015

Rozloučení ze školou/školkou

1. 9. 2015

Zahájení školního roku

5. 9. 2015

Zájezd pro seniory na hrady a zámky

31. 10. 2015

Halloween		

14. 11. 2015

Zahajovací ples sezony – Ples Obce

5. 12. 2015
10. 12. 2015
		

Těšíme se na Vaši návštěvu
Karel Leška

Vánoční besídka pro seniory

zkoklecany.wbs.cz     

Vánoční zpívání s Meluzínou ve Zdibském kostele

včelaři ve zdibech

Možná nevíte, že včelaření v naší obci má již mnohaletou tradici a je zde i dnes mnoho
zájmových včelařů, kteří se sdružují ještě se včelaři z dalších přilehlých obcí ZO ČSV
Klecany. Celkově se jedná o 52 zájmových včelařů z více jak deseti obcí se 410 včelstvy.
K tomu ještě náš největší včelařský subjekt Výzkumný ústav včelařský v Dole se svými
1 204 včelstvy, ale to už jsou profesionální včelaři, kteří svými výzkumy a produkty
pomáhají ke zdárným výsledkům profesionálním i zájmovým včelařům. Zabývají se
výzkumem včel, jejich produktů, nemocí, vyrábí léčiva a další produkty. Všem vřele
doporučuji jejich vyhlášenou medovinu.
Uznejte, to vše už stojí za zmínku. Tak pokud dostanete chuť na med, doporučuji vyhledat vašeho souseda včelaře, který vám určitě rád prodá kvalitní a zdravý med. Budete-li
mít zájem, přidá příběh a jistě i rád ukáže svoje milé kamarádky včelky.
Možná máte ze svého včelařícího souseda spíše vrásky, tak neváhejte říci mu svoje
obavy a v klidu si s ním o včelkách popovídejte. Včelaři jsou pohodoví lidé, kteří nevyhledávají konflikty a i jejich svěřenkyně jsou vlastně pohodářky, píchají opravdu nerady,
vždyť je to stojí život!
Včelaři se zajímají a starají nejenom o včely, ale i o celou přírodu jako celek ekosystému.
Včely potřebují ke svému životu zdravou přírodu, stromy a květy, kde nacházejí pyl,
který mají jako „chleba“, a také nektar, ze kterého vyrábí med. A nejen to, jsou opravdu
pilné, svým opylováním významně zvyšují zemědělcům i zahrádkářům úrodu, dávají
nám široce využitelný včelí vosk, farmaceuticky významný včelí jed a propolis. Přinášejí
zkrátka užitek do mnoha oborů lidských činností. Bez nich by nám bylo na zahradě tak
nějak smutno a nejspíš by se nám i výrazně zúžil jídelníček.

V letošním roce chystá knihovna řadu důležitých změn. Výpůjční doba se
rozšíří a kromě úterý bude knihovna fungovat i ve čtvrtek, a to v oba dny
od 15:30 do 19 hodin. V současné době je kapacita knihovny přeplněna
a čtenáři nemají možnost klidného výběru. Během letošního roku tak
proběhne menší rekonstrukce knihovny a rozšíří se její prostory.
Od ledna bude každý měsíc na stránkách obce zveřejňován seznam
nových knih.

Martina Cibulková

Hana Jandovská

Hasičárna
Interaktivní tabule
ve škole
Ke konci roku 2014 zakoupila
obec pro výuku v naší škole tři
kusy interaktivních tabulí, které
pomohou při zkvalitnění výuky.
Následovat budou kompletní
údržbářské práce na elektrických
rozvodech a rekonstrukce chlapeckých záchodů. Tyto základní
věci jsou již několik let v havarijním
stavu.

Chaberská jako spojka
do Dolních Chaber

Myslivecký rok 2014

Zástupci obce se zúčastnili jednání o obnově ulice Chaberská v části
Zlatý kopec – Dolní Chabry, které řídilo vedení Prahy 8. Bylo dohodnuto
rozdělení úpravy komunikace na dvě etapy. První etapa, horní část cesty
až k úvozu bude upravena asfaltovým recyklátem s odvodňovacími pásy
s termínem dokončení 30. 6. 2015. Druhá etapa, rozšíření a odvodnění
úvozu s konečnou úpravou povrchu, bude dokončena do konce roku
2016. Investorem jsou Dolní Chabry. Účastníci se také dohodli
na umístění dopravních značek zákaz vjezdu nákladních aut, z obou
směrů komunikace.

Jako každý rok, tak i loni uskutečnili členové mysliveckého sdružení
Zdiby – Klecany některé akce, které neodmyslitelně patří k činnosti myslivců. Šlo především o nákup bažantí zvěře z voliérových chovů, která
byla nejdříve zakomorována ve voliérách a po několika dnech aklimatizace vypuštěna do honitby. Jednalo se o 80 bažantích slepic a 20 kohoutů.
Zvěř byla zakoupena z prostředků sdružení za vydatné pomoci okolních
obcí, které formou dotací podpořily tento program zazvěřování honitby.
Za to jim patří náš dík, protože bez tohoto snažení by příroda v našem
okolí byla chudší o tradiční druhy zvěře, které se tu vždy vyskytovaly.
Pro úspěch akce byly v úsecích Chabry a Zdiby vybudovány nové vypouštěcí voliéry a v celé honitbě se více tlumila škodná, hlavně lišky.

turistika

V červnu pak proběhl na střelnici v Bašti střelecký přebor sdružení spojený s cvičnými střelbami na asfaltové terče. Nejlepší střelci byli odměněni
věcnými cenami s mysliveckou tematikou..

Obecní ples
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Přinášíme Vám několik informací z klecanského cvičáku určených všem
milovníkům psů, včetně zájemců ze Zdib a okolí. Naše ZKO byla založena v roce 2013, za pomoci Městského úřadu Klecany. Začínali jsme
prakticky na koleně, ale o to s větším elánem. Za pomoci výše uvedeného úřadu a našich členů máme dnes pozemek oplocený, udržovaný
a vybavený zatím základními pomůckami. V červnu 2013 jsme uspořádali
klubový závod, který se opravdu vydařil. Máme v plánu další akce jarní
zkoušky, opět klubový závod atd. Podařilo se navázat spolupráci
s firmou Propesko, která nám formou sponzorského daru dala krmení
pro psy. Díky tomu jsme se mohli podělit o krmení se psím útulkem
manželů Maskulanisových v Řepnici a pomoci tak opuštěným a týraným
pejskům. Máte-li doma psa, nebo se chystáte si ho pořídit, rádi Vás
uvítáme mezi sebou. Pomůžeme a poradíme Vám s výchovou. Plemeno
nerozhoduje. Cvičíme každou neděli od 9:00 hod.

knihovna informuje

Z obecního rozpočtu bylo vybudováno parkoviště u školy, které
alespoň částečně ulehčí přetížené
dopravě v ranních hodinách
při odvozu dětí do školy a školky.
Celkové řešení centra obce v okolí
Obecního úřadu bude jedním
z mnoha úkolů nového zastupitelstva v tomto období. Studie by
měla řešit důstojné prostředí
v okolí úřadu, klidovou a odpočinkovou zónu, dostatek parkovacích
míst, výsadbu zeleně.

Dne 15.11.2014 se konal Obecní
ples v sokolovně ve Veltěži. Celá
akce byla poznamenána malou
účastí obyvatel. Přesto bohatá
tombola, hudební doprovod
a vystoupení mažoretek poskytlo
všem zúčastněným příjemný zážitek. Velké poděkování patří také
sponzorům celé akce.

Základní kynologická
organizace Klecany

Ochotníci Zdiby chystají v únoru masopust, v září posvícení.
Změny termínů vyhrazeny.

Parkoviště u školy

Tato stavba probíhá podle předem
schváleného harmonogramu
a ukončení realizace by mělo
být do konce dubna 2015. Celá
stavba je financována z rozpočtu
obce a neodborně odhadnutá
cena z původního milionu korun,
který deklarovalo minulé vedení,
nastoupala na 3,5 mil. Kč. Náklady
se podařilo snížit pouze získáním
dotace na materiál ve výši
500 000 Kč ze Středočeského
kraje.

Zájezd na vánoční trhy

leden 2015

Hodně štěstí v roce 2015
všem čtenářům Zdibského
zpravodaje posílají turisti
ze Zlatého kopce
z novoročního výstupu
na hrad Týřov.

Leteckomodelářský klub Zdiby
Již dva roky existuje modelářký
klub ve Zdibech. Nadšenci si půjčili od obce část pole na Zlatém
kopci a vlastními silami z něj
udělali travnaté letiště. Zároveň
se dohodli se Sborem dobro-

volných hasičů, že tuto plochu
budou hasiči používat pro výcvik
dospělých i dětí. Tuto aktivitu
vymyslel a organizačně zajišťuje
starosta dobrovolných hasičů
Tomáš Tondr.

Všem čtenářům i redaktorům místních zpravodajů přejeme všechno
nejlepší v roce 2015.
Pavel Míšek
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Zhodnocení sezony 2014
cyklistika

leden 2015

ze sportu...

Na začátku nového roku je čas se ohlédnout a v našem případě se pokochat,
neboť kromě toho, že jsme o rok starší, jsme také o pořádný kus lepší. Prostě a jednoduše jsme překonali veleúspěšný rok 2013!
Dětský oddíl cyklistiky při Sokolu Veltěž čítal v letošním roce 31 členů, z toho 9 z Klecan.
Celkem se naši závodníci postavili k dnešnímu dni více než 360x na startovní čáru
a 23 dětí získalo alespoň 1x za rok umístění mezi prvními třemi.

Celkově Sokol Veltěž

14. místo z 228 týmů

Žákyně Sokol Veltěž

3. místo z 24 týmů

XCE (Cross Country Eliminator)
Celkově Sokol Veltěž

8. místo z 82 týmů

Veronika Mišoňová (3. místo SPINFIT MTB Cup, 3. místo Česyk BabyBikers)

Žákyně Sokol Veltěž

1. místo z 16 týmů

Matěj Bedrník (2. místo Pražský pohár)

Za další úspěch je možno považovat účast Madly na Mistrovství Evropy, kdy se umístila
na krásném 20. místě z 62 startujících.

Aneta Novotná (2. místo Česyk BabyBikers)
Karolína Bedrníková (1. místo Česyk BabyBikers)
Kryštof Král (1. místo SPINFIT MTB Cup, 1. místo Česyk BabyBikers)
Michaela Tichá (2. místo Česyk BabyBikers)
I v nejvyšší soutěži Českého poháru v Cross Country závodech jsme se posunuli zase
o kousek výše. Nebojíme se říci, že zde zářili zejména 2 závodníci – Matěj Bedrník
a Magdalena Mišoňová. Oba jednou dokázali vyhrát závod Českého poháru, Matěj
k tomu přidal spoustu „nepopulárních“ 4. míst, a Madla kromě míst těsně pod podiem
brala 1x 3. místo za závod v Peci pod Sněžkou. Finálovou účast v eliminátoru zaznamenala také Karolína.
Historicky první medaili z Mistrovství republiky v Cross Country vybojovala v červenci
Madla (3. místo), a Matěj skončil smolně 2x těsně pod bednou (4. a 5. místo).
V celkovém pořadí Českého poháru vybojoval nejlepší umístění pro oddíl Matěj Bedrník
(2. místo v XCE, 10. místo v XCO), Madla Mišoňová (4. místo v XCO, 5. místo v XCE)
a Karolína Bedrníková (6. místo v XCE).

Zeptali jsme se vicemistryně ČR
Magdaleny Mišoňové

Další úspěchy sbíráme na Českém poháru v cyklokrosu, kde se Madla umísťuje hojně
na 4., resp. 5. místě.
Naši členové se dále mohou pyšnit několika získanými tituly Mistr ČR. O úspěchu
v MTBO píšeme na jiném místě. O tři tituly v MTBO se postarali Matěj a Magdalena
Mišoňovi, a další titul Mistr ČR získala Karolína Berníková v triatlonu.
Uf, že toho ale bylo. Snad jsme na nikoho a nic nezapomněli.
Samozřejmě že kromě závodní činnosti, jsme uspořádali několik vyjížděk, některé
i s rodiči. Také jsme uspořádali další ročník velkého Cross Country závodu XCO EuroBike
Praha Beckov (http://www.xcobeckov.cz/) za podpory MAS nad Prahou a dalších sponzorů. Bez jejich pomoci by tato akce byla stěží realizovatelná a jejich podpory si velmi
vážíme a děkujeme za ni. Známe již termín dalšího ročníku XCO Beckov v rámci kterého
se pojede druhé Mistrovství nad Prahou v závodech horských kol pro všechny věkové
kategorie.
Vám, čtenářům Zpravodaje, pak přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky v roce 2015!
Oddíl dětské cyklistiky Sokol Veltěž (pm)

Technika, například prudké
a kořenaté sjezdy, a hlavně mohu
být celý den venku na čerstvém
vzduchu!!!
Jaký je Tvůj nejoblíbenější závod, nebo možná trať, na kterou
se vždycky těšíš?
Moje nejoblíbenější trať je v Peci
pod Sněžkou, kde je hodně těžká
technika.
Vzpomínáš si na nejhorší závod
nebo výsledek? Prostě něco,
co se Ti vůbec nepovedlo?
Na žádný si nevzpomínám, asi
žádný takový nemám.
Kolik času musíš věnovat
tréninku, abys jezdila tak dobře,
jak teď jezdíš?

Po posledním závodu v roce 2014
jsme položili Magdaleně (na obr.
zcela vlevo) několik otázek:

závod, který jsem shodou okolností vyhrála. Na úrovni Českého
poháru jezdím třetím rokem.

Kdy jsi začala jezdit na kole
a od kdy závodíš?

Pamatuješ si na své první kolo?

Asi před devíti lety jsme se celá
rodinka vydali na cyklistický výlet
po okolí. Bavilo mě to, tak jsem
si ve vedlejší vesnici střihla jeden
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Tak to už je tak dávno, že si to už
ani nepamatuji. Ale zcela určitě
bylo malinké a hodně barevné.
Co Tě vlastně na cyklistice
a závodění baví?

Mně to třeba stačí dvakrát
až třikrát do týdne plus o víkendech někdy nějaké závody.
Zbývá Ti, kromě cyklistiky, ještě
čas na jiné aktivity a zájmy?
Zbývají mi ty dva dny v týdnu a ty
se věnuji hře na housle, zpěvu
a tanci.
Letos jsi získala celkem 3 medaile z Mistrovství ČR. Zlato

v orientačním závodě na horském kole, stříbro v cyklokrosu
a bronz v závodě Cross Country
na horských kolech. Co je pro
Tebe největší úspěch?
Asi to druhé místo má pro mě největší váhu, protože jsem soupeřila
s holkami ročníkově až o dva roky
staršími. Bylo to milé překvapení,
jelikož jsem se ještě nikdy
v cyklokrosu před tím nedostala
na stupně vítězů.
Docela by mě zajímalo, co Ti
třeba běží v hlavě, když jedeš
důležitý závod? Na co myslíš,
jestli to jde tak říci?
Soustředím se na soupeřku
před sebou, nikoli za sebou!
A navíc si zpívám, abych šlapala
do rytmu, abych neztratila rytmus.
Co máš v plánu v nejbližší době?
Připravovat se na další sezonu
Cross Country závodů. Například
chodíme dvakrát týdně horolezit,
občas do sauny nebo plavat.
Tak přejeme hodně úspěchů
v další sezoně, ať je alespoň
stejně úspěšná jako letos.
Děkuji.

Žák ZŠ Zdiby Petr Novák vybojoval 3. místo v kategorii mladších žáků
na Přeboru České republiky v judu 2014 v Hranicích na Moravě.

Mladší přípravka Sokolu Veltěž na fotbalovém turnaji v Říčanech obsadila
1. místo a v turnaji neztratila ani bod.

inzerce

Starosta obce Zdiby vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Pracovník/pracovnice podatelny Obecního úřadu Zdiby

mobilní parní mytí

Nabízíme:
Platové zařazení – 6. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
v platném znění. Jedná se o práci na plný úvazek, jednosměnný provoz.
Požadujeme:
Min. věk 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, středoškolské
vzdělání s maturitou.
Dále spolehlivost, loajálnost, dobré komunikativní schopnosti. PC – Word,
Excel, Internet, Outlook Express, velmi dobrá znalost českého jazyka.

Co umíme vyčistit?
Všechno!

Přihláška musí obsahovat:
Jméno, příjmení a titul; datum a místo narození, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu, č. tel., č. OP, datum a podpis.
Zájemci dále doloží:
Strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech týkajících se vypisované
pracovní pozice, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, kopie dalších
dokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiného studia, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji, pro účely tohoto výběrového řízení,
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Termín pro podání přihlášek:
Doručení na podatelnu Obecního úřadu Zdiby nejpozději do 31. 1. 2015
do 12:00. Uzavřená obálka bude označena: „Výběrové řízení na pozici pracovníka podatelny“.
Adresa pro doručení přihlášek:
Obecní úřad Zdiby, Průběžná 11, 250 66 Zdiby
Předpokládaný termín nástupu: 1. 2. 2015
Bližší informace: Ing. Jiří Žáček, místostarosta, tel.: 284 890 220
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho
průběhu bez udání důvodu.
Ve Zdibech dne 5. 1. 2015
Jan Tvrdý v. r.
		
starosta

Špinavé auto, motorka, loď nebo zahradní nábytek?

Posaďte se a my přijedeme za vámi!
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tříkolky
zahradní nábytek koberce

osobní auta
nákupní vozíky

sedačky

dlažba

Veronika Křížová (3. místo Pražský pohár)

autobusy

Magdalena Mišoňová (2. místo SPINFIT MTB Cup, 3. místo Česyk BabyBikers, 1. místo
Pražský pohár)

XCO (Cross Country Olympic)

lodě

V celoročních regionálních seriálech získali medaili v celkové pořadí:

Impozantní je také pořadí v týmech:

karavany

Jsme rádi, že děti ježdění i závodění na kole baví, a mohli bychom tedy na tomto místě
jednoho po druhém chválit. Možná to teď bude trochu nespravedlivé, ale pokusíme se
vybrat několik zajímavých počinů.

minibusy

Oproti loňským 155 cenným kovům jsme jich letos získali 202, což kromě zlepšení
o 30 % také znamená, že na jednu medaili nepotřebujeme v průměru ani 2 závody.
Další překonaný mezník je 100 získaných vítězství, což znamená, že téměř každá druhá
medaile je zlatá!

kola dětské prolézačky
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V tajence naleznete léty ověřenou moudrost.
Pomůcka: Svatebčan
Ate, Čud
(nář.)
sao, šo

Hernie

Povzdech

Postava
z bible

Kypět

Domácky
Antal



Japonská
lovkyně
perlorodek

Zápor

Druhá
tráva

Ranní
vláha

Značka
sportovních
potřeb



Model
Fordu

Zimní
větrovka
Nemocn.
oddělení

Alpínum

Kopřivnický závod
1. díl
tajenky

Mezinár.
kód
Tanzanie



Druh
topiva

Zátopkovo
jméno
Hl. město
Norska

Severští
paroháči
Ostrý
přízvuk

Přibližně
Světová
velmoc
Cizokrajný
motýl
Sloven.
„místo”

Judský
král
Cesta
letadlem

5. díl
tajenky

Jméno
režiséra
Kazana

Předložka

2. díl
tajenky
Jméno
herce
Pacina

Smyčka

Ztrácet
svěžest
Akvarijní
rybka

Sloven.
„jestli”
Nalít
dovnitř

Okolo
(bás.)
Značka
stocku

Značka
radia
Brána
(zast.)
Předložka
Čichový
orgán

Nadání

Vstrčit
Plavecký
styl

Kojící
žena
(kniž.)
Druh
papouška
Tito

Mládě
osla

Rusky
„ocel”
Dravý
brouk

Tříhaléř
Sekat
teslicí

Chrastí

Mužské
jméno
Lodní
přístroj

Vztekat
se



Bývalý
sloven.
boxer
Šikmá

SPZ
Zlína
Jaguár

Lák

Japonská
jednotka
objemu
Zaúpění

Název
sykavky
Hlína

Planetka
Bič
Závodní
klub (zkr.)
Domácky
Tamara

Rival
Solmizační
slabika

Nepohoda
Anti-block
system

Mizerný

Kývnout
Stovky

Domácky
Aranka
Značka
mouky

Značka
astatu

Zn. kilonewtonu
Odření

Značka
křemíku
Snad
(bás.)

3. díl
tajenky

Fin
(zast.)
EČV Dun.
Stredy

UkazoIniciály
vací
zpěvačky
zájmeno Bartošové

4. díl
tajenky

Slovensky
„ctnost”

Posvátný
brouk

Plemeno
inzerce

inzerce

Prodej slepiček

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

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb
oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových
plemen Tetra hnědá a Dominant – černý, modrý, žlutý, bílý a kropenatý.

Stáří 14-19 týdnů.

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

Inzerce pro
1 500 Kč

místní podn

750le
Kč
ikate

ZDARMA
1/4 STRANY
1. a 2. číslo
sloupec
1/2 STRANY
na výšku, na spad
210 x 148 mm
+ 5 mm přesah

kočárky, autosedačky, pleny,
lahvičky, postýlky, vložky
do podprsenky, hračky, chodítka,
chrastítka, dupačky, košilky,
nočníky, tepláky, pyžama,
vaničky, odsávačky, hrnečky,
dětská kosmetika...

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

Tady

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

www.babiez.cz

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

Prodej se uskuteční:

V neděli 1. března 2015 v 16:55
ve Zdibech pod obecním úřadem
Při prodeji slepiček výkup králičích kožek. Cena podle poptávky.
Informace: Po-Pá 9:00-16:00 na telefonních číslech:
601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

