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telegraficky
Úprava zeleně v obci
Obec nechala zpracovat inventarizaci zeleně v obci a postupně
odstraňuje stromy nemocné
a upravuje koruny zdravých. Celá
zpráva je vyvěšena na stránkách
obce a můžete zde vidět, jak dlouhá nečinnost zavinila prorůstání
stromů do osvětlení, do elektrického vedení, zúžení průjezdnosti
autobusů, padání uschlých větví
apod. Celkem je třeba ošetřit
135 vzrostlých stromů, z toho
35 vykácet a nahradit výsadbou
nových. V první etapě se dendrolog zaměřil na starou obec
a následně pokračuje v okrajových
částech, kde situace není tak
katastrofální.

Zdibský zpravodaj
na internetu
Došlo několik dotazů, zda je
Zdibský zpravodaj zveřejněn
i na internetu. Najdete ho na obecních stránkách www.obeczdiby.cz.
Nebo vložte do vyhledávače heslo
„obeczdiby, zdibský zpravodaj“
a je to... Jsme rádi, že první vydání
vyvolalo velikou odezvu, a budeme
se snažit postupně celkovou informovanost ještě zlepšit. Děkujeme
za všechny podněty a připomínky.

A opět zlovůle
spoluobčanů
Zveřejňování fotografií, které
dokladují neuvěřitelnou zlovůli
našich spoluobčanů u kontejnerů,
v lesích i u místních komunikací, je
opravdu politováníhodné,
ale neřeší daný problém. Je to
jen výchovné působení. Prosíme
proto všechny občany o spolupráci při označování těchto občanů,
popř. jejich dopravních prostředků. Obec zároveň připravuje síť
pevných i mobilních kamer, které
budou kritická místa sledovat
a tím umožní následné postihování
neukázněných občanů. Jsou to
všechno finanční náklady, které
mohly být vynaloženy na řešení jiných problémů, např. opravy cest.
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Na druhém břehu
aneb dobře vychovaní psi a ti druzí…

Tímto bych rád za Sbor dobrovolných hasičů Zdiby poděkoval Obecnímu
Úřadu Zdiby za poskytnutý finanční dar 20 000 Kč a pomoc při získání
dotace ze Středočeského kraje ve výši 25 000 Kč na pořízení vybavení
pro kroužek mladých hasičů. Za obdržené finance jsme nakoupili nové
hadice, savice, helmy a přetlakový ventil pro naše nejmenší hasiče a díky
tomu bude náš kroužek moci v letošním roce začít trénovat požární sport
i s vodou.

Vždy jsem byla pyšná (tím myslím posledních 20 let) na svoje dobře vychované psy.
Poslušné, přátelské, sice volně pobíhající kolem mne, ale lehce odvolatelné a zastavitelné
v případě potřeby. Proto jsem nechápala reakce majitelů, kteří mizeli se svými psy
na vodítku opačným směrem, jakmile moje psy zahlédli. Anebo když jejich psi se ty svoje
páníčky snažili odvléci směrem k nám, když my jsme je spořádaně míjeli. Proč si je proboha
nevychovají…, byla moje okamžitá myšlenka, proč s tím něco nedělají…

Tomáš Tondr, starosta SDH Zdiby

Pluh na zametacím stroji
Pracovníci údržby našli uplatnění
pro jinak málo využívaný čistící
stroj a zhotovili vlastními silami
pluh na odklízení sněhu. Ušetřili
tak obci minimálně 150 000 Kč.

Tak proč vlastně píšu tento článek? Jednak pro ty, kteří se se svými pesany také trápí,
aby věděli, že existuje cesta k nápravě. A také jako prosbu o pochopení těch pejskařů, jejichž
pejskové mohou radostně volně pobíhat, aby respektovali, že ti druzí, „méně vychovaní“
na tom vodítku něco nezvládli, nebo se učí zvládat. Vaši volně pobíhající kamarádi občas
mohou připravit horké chvilky pro nás na tom druhém břehu.

Co nového v knihovně

Od první akce pořádané ZŠ
a MŠ Zdiby, finančně podpořené
z Fondu hejtmana Středočeského
kraje, zaměřené na prevenci
a bezpečnost uplynulo více než
půl roku. Tato akce se setkala
s úspěchem, a jak je vidět,
dopadla na úrodnou půdu. Asi
20 % žáků naší ZŠ, kteří se akcí
zúčastnili, se rozhodli zapojit
do výukových hodin Inteligentní
sebeobrany pořádané EWTO CZ
a již jsou na nich vidět pokroky
a výsledky.

A pak najednou jsem se ocitla na onom pomyslném druhém břehu. Loňské léto si mě vybral
za „svého pána a ochránce“ roční hafan. Povahově kouzelný, klidný pes, okamžitě miláček.
Klidný však jen do doby, než zahlédl jiného psa. Bohužel, co se týče umění se stýkat a chovat
se k ostatním psům, tak to bylo na bodu mrazu, či spíše pod. Na procházce ani nemusel
vidět psa, jen ho snad zacítil „na 100 km“ daleko, vyrazil a nadšeně skočil v domnění,
že toto je ta správná hra. Přes pravidelný výcvik poslušnosti, dobře zvládané povely v soukromí tady nefungovalo nic. Není omluvou, že se nechtěl prát, že to byla forma jeho hry,
protože výsledek byl stejný – rvačka. Skončil tedy na vodítku, ale potíže samozřejmě pokračovaly. Jsme váhově přibližně stejné kategorie, takže Blackie zahlédl psa, zabral a já jela jako
sáně za ním. Jeho zrychlení bylo neuvěřitelné, z nuly na 50 km/hod. během dvou vteřin, tak
mi to alespoň připadalo. Pokud se mi ho podařilo nějak udržet na místě, hrozilo mi zlomení
některé z končetin, při snaze uklidnit jeho zmítající se tělo. Znovu podotýkám, jinak je to
báječný, klidný, rychle chápající, mazlivý, lidi milující pes. O to byla celá situace pro mě horší.
Procházky s ním se staly noční můrou, venčení samozřejmě na vodítku stresem. Mizela jsem
opačným směrem při zhlédnutí psa na dálku, volala na majitele, aby si svého psa odvolali
(ne vždy to uměli). Reakce některých majitelů, že jejich volně běžící pes k nám je hodný
a neublíží, byla úsměvná a k ničemu. Dopadlo to špatně.
Blackie během dospívání neměl možnost kontaktu se psy a nevěděl, jak se ke psům chovat.
Nebylo to tedy o jeho neposlušnosti, problém byl mnohem složitější. Zkontaktovala jsem se
s odborníky, kteří mají zkušenosti s chováním a napravováním chování u reaktivních psů.
Jednoduše řečeno to jsou psi, jejichž práh vzrušivosti je hodně nízko a nepřiměřeně reagují
na sebemenší podněty z okolí. Většinou z neznalosti je nazýváme agresivními zabijáky.
Pod odborným dohledem jsem prošla s Blackiem výchovné lekce, kde hlavně učili mne,
jak se mám k němu chovat a reagovat, abych tu jeho „agresivitu“ postupně odstranila.
Dnes už jde na procházku se svým psím kamarádem, sice na vodítku, ale v pohodě, může se
setkat na určitou vzdálenost s dalšími psy, nebo je pozorovat a já za ním nevlaju. Je klidnější,
šťastnější, já také, i když hodně práce máme ještě před sebou.

Nemusíte vyhlížet další letadla,
protože výstavba civilního letiště
ve Vodochodech byla opětovně
zastavena. Doufáme, že tato
varianta je již konečná a že zdravý
rozum zvítězil. Letadla na Ruzyň
nám jistě dostačují.

Sebeobrana na ZŠ
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Mladí hasiči

Letiště ve Vodochodech

LIDL v obci
Po ukončení aktivit ze strany
Tesca v naší obci se přihlásil
další zájemce o naši lokalitu,
a to německý řetězec LIDL. Jedná
se o území u kruhového objezdu,
naproti motorestu Stará pošta.
Výstavba by měla proběhnout již
v tomto roce, a tak se můžeme
těšit na brzké otevření.

www.obeczdiby.cz

Se začátkem kalendářního roku statisticky vyhodnocujeme právě uplynulý rok a těší nás další nárůst čtenářů. Bylo jich zapsáno 235, z toho
80 dětí. Vypůjčili si 9 368 knih a 728 časopisů. V knihovně jsme přivítali
čtenáře při 1785 návštěvách. Přibylo 460 nových knih. Protože přibývají
hlavně malí čtenáři, rozhodli jsme se rozšířit nejen výpůjční dobu,
ale i prostory knihovny. Od nového roku je knihovna otevřena v úterý
a ve čtvrtek od 16 do 19 hodin a zároveň v knihovně působí i nový knihovník pan Milan Lžička, který má jako překladatel ke knihám také velice
blízko.
Knihovna se rozšíří o nové oddělení, které bude věnováno hlavně malým
čtenářům, a už nyní se mohou těšit na mnoho nových knih a pohodlnější
přístup k nim.
Jako každý rok se v pátek vpodvečer koncem března sejdeme s dětmi
místní školy v knihovně na Noci s Andersenem za velké podpory školy,
kde děti po čtení v knihovně spí a čtou až do rána.
Děkuji všem za knihy a časopisy, které knihovně věnují.

P. S. Právě ted při psaní článku jsem se dozvěděla, že online světem letí akce „žlutá mašle
na vodítku“. Na vodítku je uvázána žlutá mašle viditelná na dálku, která znamená nechceme
dělat problémy a vy je nedělejte nám. Asi si nebudeme vázat žlutou,
ale o tomto tento článek je.
Marcela Žáčková

inzerce

moderní

Milí přátelé,
využíváme této stránky Zpravodaje, abychom poděkovali všem, kteří navštívili Tradiční myslivecký bál námi pořádaný v sobotu 17. 1. 2015 v sokolovně
ve Veltěži. Těšíme se na opětovné setkání v lednu 2016.
Myslivecký spolek Zdiby-Klecany

Myslivecká latina
Podle mysliveckého slovníku naučného je myslivecká latina slovní nebo
výtvarné zobrazení lovu, lovce či zvěře, které více či méně neodpovídá
skutečnosti, ale na první pohled může působit věrohodně. Jejím účelem
je potěšit, pobavit, rozesmát a má být podávána tak, aby i laik nakonec
poznal, že se jedná pouze o „latinu“. Nesmí obsahovat nemožné, a proto
známé příhody barona Prášila nejsou latinou, ale spíše fantazií.
Neexistuje jen myslivecká latina, ale také latina rybářská či houbařská.
Tak, jako se rybáři chlubí, že ulovili „tááákhle“ velkou rybu, točí se i myslivecká latina kolem kapitálních úlovků, střeleckého umění či neuvěřitelných vlastností loveckých psů.
Myslivecká latina je proto především obsahem mysliveckého humoru,
mysliveckých vtipů. Například: Parta myslivců se dohaduje, kdo řekne
největší lež. Jeden lovec tvrdí, že jednou ranou střelil deset kachen. „Jak
jsem to dokázal? Při výstřelu jsem zakroužil hlavní pušky, broky měly větší rozptyl, a proto zasáhly tolik kachen.“ „To může být pravda“, zhodnotí
ostatní. Druhý se chlubí, že jednou kulí skolil pět divočáků: „Počkal jsem,
až byli pěkně v zákrytu, a pak stačilo jen stisknout spoušť.“ „To také
může být pravda“, praví další myslivci. Třetí pak dává k lepšímu:
„Po úspěšném lovu jsem si řekl, že bych to mohl oslavit. Vyndám láhev
z brašny, otevřu ji, přivoním, a pak jsem si to rozmyslel a vrátil ji zpět
do brašny.“ A ostatní mají jasno: „To je největší lež, jakou jsme slyšeli.“
Nebo: Myslivci přijde pod posed krásný jelen šestnácterák. Myslivec však
nevystřelí a jelen mizí v lese. „Proč jsi nestřílel?“, diví se kolega myslivec,
když tuto historku slyší. „Ále, i kdybych se trefil, stejně by mi to nikdo
nevěřil.“ A jeden stručný nakonec: „Pepo, dneska ti volala ta kachna,
co jsi ji byl minulou neděli lovit.“
Myslivecká latina je stará jako lov sám a zůstala součástí mysliveckých
zvyků dodnes. Velkou měrou k ní jedinečným způsobem přispěl Josef
Lada, jehož veselé, roztomilé obrázky si zamilovali mnozí myslivci,
i když si z nich mnohdy s oblibou „střílí“.
Pavel Míšek

bojové umění

tréninky – začátečníci
úterý 20-22 hodin
Tyršův dům – Újezd 450, 118 01 Praha 1
telefon: 737 105 921

Hana Jandovská

www.combatkempo.cz
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Sokol Veltěž vychovává závodníky
pro reprezentaci ČR

Pohádka „Jak bramborová
královna ke stříbru přišla“

Počátkem roku jsme obdrželi dopis o vzniku Mládežnického výběru České republiky MTB
pro kategorie U15 a U17. Český svaz cyklistiky a komise MTB podporuje tímto způsobem
talentovanou mládež olympijského sportu. Pro vybraných 26 závodníků z celé ČR budou
připravena různá soustředění, tréninkové kempy a také účast na vybraných evropských
pohárových závodech a pro nejlepší se předpokládá nominace na ME 2015.

Sobota 13. prosince byl den „D“ pro cyklokrosovou mládež a ženy. V nedalekých Milovicích se jelo Mistrovství republiky v cyklokrosu.

Jsme velmi potěšeni, neboť do tohoto výběru byli vybráni hned dva závodníci našeho
oddílu, a to na základě jejich dosahovaných výsledků v minulé sezóně. V kategorii
U15-děvčata byla nominována Magdalena Mišoňová a v kategorii U17-chlapci byl nominován Matěj Bedrník, který od letošní sezony již bude hájit jiné klubové barvy.
Oběma přejeme hodně úspěchů a budeme sledovat jejich další sportovní rozvoj
a výsledky.
Oddíl dětské cyklistiky Sokol Veltěž (pm)

Zeptali jsme se nejúspěšnějšího
Klecaňáka na kole

březen 2015

25 let
od obnovení sokola

I naše barvy měly na startu zastoupení – Aneta, Zuzka, Madla, Verča a Matěj.
Takto tento den viděl zpravodajský server cyklokros.cz:
Bylo to důstojné zakončení sezony pro mládežnické kategorie a ženy v podobě národního šampionátu.
Počasí připomínalo spíše nastupující jaro než polovinu prosince a čas předvánoční.
Teploty dosahující deset stupňů Celsia a polojasno přivábily do lesoparku Mladá spoustu
diváků. Přestože v týdnu pršelo, okruh byl prakticky suchý. Jakmile závodníci odstartovali, od kol se jen prášilo. Milovická trať není moc technická a obsahuje spoustu zatáček
„kolem kolíku“.
Pro nás se stříbrná pohádka začala psát hned při prvním startu. Naše barvy hájila mimo
jiné i Madla, které se začalo přezdívat Bramborová královna. Přezdívka docela výstižná,
neboť ze sedmi počítaných závodů Českého poháru v cyklokrosu získala 5x 4. místo
a k tomu 2x místo páté. A kromě zmiňovaných 4. míst v cyklokrosu získala Madla také
4. místo v celkovém pořadí Českého poháru v Cross Country. A také ještě prozradíme,
že získala 4. místo také v celkovém pořadí Českého poháru cyklokrosu TOI TOI Cup...
Ale v Mistrovském závodě klaplo všechno na jedničku. Perfektně vyladěná forma, znalost
snad každého kořenu na trati, sešlo se i zdraví a technika nás také podržela.
Po bezchybném výkonu a výborně takticky odjetém závodu projela Madla cílovou branou
na vynikajícím druhém místě!
Nezapomenutelný originální komentář od cyklokrosového komentátorského nestora
Jindry Pulmanasi si můžete připomenout ve videu v aktualitě „Vánoční pohádka – Jak
bramborová královna ke stříbru přišla“ na webu www.sokolveltez.cz .
Nesmíme samozřejmě ve stříbrném lesku opomenout další vynikající výkony našich
borců a borkyň. Všichni zajeli lepší výsledek, než svůj, dá-li se to tak říci, průměr.
9. místo – Zuzka, 12. místo – Anetka, 17. místo – Verča M., 20. místo – Matěj
Všem samozřejmě gratulujeme a přejeme úspěšnou další sezonu.
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Na začátku roku 2015 jsme vyzpovídali Kryštofa Krále:

Je mi úplně jedno, jaký závod
jedu, baví mě všechny.

Od kolika let jezdíš na kole
a jaké byly začátky?

Kolikrát týdně usedáš na kolo?

Prý od té doby, co chodím, takže
začátky si moc nepomatuji. Pamatuji si jen na zelenožlutou tříkolku.

Co ještě, kromě cyklistiky, děláš
ve volném čase?

Pamatuješ si na své první kolo?
První závodní kolo jsem měl
červený Specialized.
Jezdíš raději do kopce
nebo z kopce?

Letos jsi ovládl dva celoroční
seriály SPINFIT dětský pohár
a zároveň pohár Česyk. Co je
pro Tebe větší úspěch?

Asi spíš do kopce, je to namáhavější :-).

SPINFIT, protože se jezdí na více
místech a je tam víc borců.

Co máš raději – jenom se na kole
vozit, trénovat nebo závodit?

Máš nějaký cyklistický vzor?

Závodit, je to větší sranda.
A po závodě se bavím se soupeři,
které baví stejná věc jako mě,
cyklistika.
Pamatuješ si, kolik závodů jsi už
vyhrál?
To nevím, ještě jsem to nepočítal.
Kam dáváš medaile a poháry?
Do skříně a na poličku.
Jaký závod se Ti líbil nejvíce?
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3x až 4x.

Nejvíce sport jako, třeba fotbal
a freestyle koloběžku.

Biatlonový oddíl v Klecanech
přijímá nové členy!

Kontakt pro novináře: Česká obec sokolská, tiskové odd.,
Kontakt pro novináře: Česká obec sokolská, tiskové odd.,
Zdeněk Kubín, tel. 257 007 332, 724 325 234, eml. zkubin@sokol.eu
Zdeněk Kubín, tel. 257 007 332, 724 325 234, eml. zkubin@sokol.eu

inzerce

Oddíl biatlonu je určen pro děti
od osmi let. V současné době
chodí do oddílu 10 dětí ve věku
od 8 do 13 let. Plánujeme najmout
dalšího trenéra, abychom se
mohli rozdělit do dvou věkových
kategorií.
Oddíl je zaštítěný Pravým
Hradcem o. s. Spolupráce
s občanským sdružením umožňuje
využívat rozlehlý objekt
v klecanských kasárnách, kde jsou
pro tréninky ideální podmínky.
http://www.klubklicek.cz/kurzy/
biatlon.
Tréninky, vedené profesionálním
trenérem Martinem Tryznou,
se zkušenostmi z reprezentace
a kontakty na jablonecký biatlon,
jsou jednou týdně ve středu
od 15:30. Slučují sportovní,
atletickou, pohybovou přípravu
se základy střelby. Jedná se tedy
o komplexní rozvoj a přípravu,
nikoliv jen o střelbu. Tréninky
probíhají celoročně venku, jen
v případě nepříznivého počasí jsou
přizpůsobeny a organizují se
v rekonstruovaném objektu

v bývalých kasárnách.
Připravujeme se na letní biatlon
(běh a střelba) i na zimní biatlon
(lyže a střelba), včetně závodů.
Lyžařský výcvik probíhá v sobotu
nebo neděli dopoledne v okolí
Jablonce nad Nisou. Střelba se
trénuje na vzdálenost deseti metrů
ze vzduchové biatlonové zbraně.
Součástí tréninku je také zimní
a letní týdenní soustředění.
https://www.facebook.com/
pages/Biatlon-Klecany/867275959
980571?ref=profile
Přijďte mezi nás! Neváhejte nám
napsat nebo zavolat.
Šimon Matoušek
mobil: 774 583 694
e-mail: s.matous@volny.cz
Jakub Červenka
mobil: 737 110 808
e-mail: jcervenka@golfdevelopment.cz

Ano, v cyklokrose Zdeňka Štybara, na silnici Petera Sagana
a na horských kolech Jaroslava
Kulhavého.
Kam bys to chtěl v cyklistice
dotáhnout?
K cyklokrosu jako Niels Albert,
Sven Nys a Zdeněk Štybar.
Tak přejeme hodně úspěchů
v roce 2015, ať je alespoň stejně
úspěšný jako ten minulý.
Děkuji.
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Friedrich Nietzsche: ...
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: Strach lže a ty mu věříš.)
inzerce

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

inzerce

Kadeřnictví
ve Zdibech
(u cukrárny)
nabízí veškeré kadeřnické služby
nově pánské a dětské střihy
i bez objednání
otevírací doba: pondělí-pátek 8-20

210 x 148 mm
+ 5 mm přesah

44 x 265 mm

LUCIE (dámské střihy, účesy)
telefon: 604 889 147
PETRA (pánské a dětské střihy)
telefon: 739 834 066
JANA (dámské střihy)
telefon: 722 559 907

210 x 74 mm
+ 5 mm přesah
750 Kč

1/8 STRANY
92,5 x 62 mm
375 Kč

Stáří 14 až 19 týdnů.

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

Prodej se uskuteční:

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

Těší se na Vás

1/4 STRANY
podval, na spad

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

soboty, neděle, pozdní večery
na objednání

1/4 STRANY
sloupec

1 500 Kč

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb

3. dubna a 6. května 2015 v 16:55
ve Zdibech pod obecním úřadem.

1/2 STRANY
na výšku, na spad

750 Kč

Prodej slepiček

Adresa: Průběžná154, 250 06 Zdiby

