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Vážení spoluobčané,
dostal jsem na starost veškeré záležitosti kolem připravovaných investičních akcí v rámci školy, včetně realizace. Nyní vás seznámím se
současným stavem.
Ve školním roce 2017/2018 se budou opět otevírat dvě první třídy,
a vzhledem k tomu, že nemáme již prostory, kde tyto třídy vytvořit, tak již
od listopadu loňského roku provádíme přípravné práce.
Počítáme s tím, že na nynějším sběrném dvoře se postaví provizorní
budova, kontejnerová třída. V současné době se pracuje na projektové
dokumentaci a propočítávají se náklady (výhodnost), zda mít tyto kontejnery v nájmu, či je koupit do vlastnictví obce. K tomuto bude potřeba
přivézt kanalizaci, vodu a elektřinu a samozřejmě také přístup. Vše je ale
dobře naplánováno a neměl by nastat žádný problém.
Tato kontejnerová třída by měla sloužit na přechodnou dobu,
než se podaří dodělat nástavbu ZŠ na budově MŠ.
Na tuto akci máme přislíbenu dotaci z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ve výši 26,04 mil. Kč. Součástí celé této akce je nejen nástavba 4 tříd ZŠ, kabinetu pro učitele, sociálního zařízení a šaten, ale také
rekonstrukce kanalizace, vodovodu, elektřiny a slaboproudých rozvodů,
topení a vzduchotechnického zařízení ve dvou stávajících podlažích Mateřské školy, a především rekonstrukce kuchyně včetně zařízení
a rozšíření kapacity jídelny, také včetně zařízení. Zároveň bude provedeno opláštění a zateplení celého objektu.
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V současné době bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby.
Připravuje se výběrové řízení na technický dozor stavebníka včetně
BOZP.
Na celou akci se musíme všichni velice dobře připravit, a to nejen kvůli
tomu, aby celá dotace proběhla v naprostém pořádku, ale také vzhledem
k tomu, že na její realizaci máme velice málo času.
S pracemi bychom chtěli začít 15. 6. 2017 a Mateřskou školu otevírat
k 1. 10. 2017 včetně provozu kuchyně a jídelny. Celá akce by pak měla
být ukončena nejpozději do konce roku.
Dle vyjádření vedení školy nejde otevřít MŠ až začátkem října, a proto
bude v prostorách stávajícího kulturního domu ve Veltěži upravena místnost včetně sociálního zařízení tak, aby vyhovovala provizornímu řešení
k umístění dětí předškolního věku. Odhadovaná kapacita cca 20 dětí.
Takže od 1. 9. 2017 bude v provozu MŠ pouze v nových budovách
a provizorní třídě v kulturním domě. Provozu školy a omezeného provozu
MŠ se ovšem dotkne i to, že v září nebude v provozu kuchyň a jídelna.
Dle posledního zápisu by mělo být jídlo pro MŠ dováženo z jiné školy,
zřejmě z Klecan.
Tímto bych chtěl poprosit všechny, kterých se tato akce nějakým způsobem dotkne, o maximální vstřícnost. Věřte, že zájmem jak obce,
tak i vedení ZŠ a MŠ je co nejhladší průběh této velice složité akce.
Za případné komplikace, které jistě nějaké vzniknou, se předem omlouváme. Děkujeme.
O dalším průběhu příprav a realizace uvedené akce Vás budu podrobně
informovat v dalším vydání Zdibského zpravodaje a na webových stránkách obeczdiby.cz (přihlaste se k automatickému odběru novinek).
Zdeněk Jurkeník

Základní škola a Mateřská škola Zdiby, okres Praha-východ
U Školy 48, 250 66 ZDIBY, okres Praha-východ
Telefon/fax: 284 890 704, e-mail: info@skolazdiby.cz
Kritéria přijímacího řízení k základnímu vzdělávání
od školního roku 2017/2018:
1. Dítě má místo trvalého pobytu v obci Zdiby
2. Dítě, jehož sourozenec je žákem ZŠ Zdiby.
Ve Zdibech dne 20. 2. 2017
Mgr. Ludmila Koktanová
ředitelka Základní školy a Mateřské školy Zdiby,
příspěvkové organizace
Informace k zápisu do 1. třídy:
Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní
docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne šestého roku věku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě
k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna do 15. února
kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku
(viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).
O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona
ředitel školy. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží začátek povinné
školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte
doložené doporučujícím posouzením jak příslušného školského poradenského zařízení, tak i odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního
roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku (viz § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004
Sb., školský zákon).
Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu.
CO SI PŘINÉST K ZÁPISU:
1. PRŮKAZ TOTOŽNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE
2. RODNÝ LIST DÍTĚTE NEBO VÝPIS Z MATRIKY
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kontakty

Benefiční ples

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

Úřední hodiny:
Po
Út
St
Čt
Pá

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

V sobotu 21. ledna se konal
2. ročník Benefičního plesu, jehož
výtěžek činil 42 800 Kč. Peníze
budou použity na podporu aktivit
TJ Sokol Veltěž.
Výbor TJ Sokol Veltěž by touto
cestou velice rád poděkoval všem
organizátorům této akce „sousedům z ulice U Vrbiček“ a zvláště
pak Lucii Kazdové a Markétě
Wiesnerové.
Děkujeme!

Kontakty
Starosta – sekretariát
telefon: 284 890 218
e-mail: starosta@obeczdiby.cz
Místostarostové
telefon: 284 890 220
e-mail: zdiby@obeczdiby.cz
Úsek přestupků
telefon: 284 890 013
e-mail: dobrevova@obeczdiby.cz
Účetní
telefon: 284 890 396
e-mail: cibulkova@obeczdiby.cz
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
Evidováno Ministerstvem
kultury ČR pod číslem
E 12691.
Redakční rada:
Jiří Žáček, Martina Cibulková,
Zdeněk Jurkeník, Milan Sedlák.
Editor:
Milan Sedlák
Vychází nepravidelně.
Autorem neoznačených
příspěvků je redakční rada.
Zdibský zpravodaj je
doručován domácnostem
ve Zdibech zdarma.

Sběrný dvůr
otevřen déle
Od 1. 4. 2017 rozšiřujeme pracovní dobu
ve sběrném dvoře ve Zdibech. Reagujeme
tak na požadavek některých obyvatel
a doufáme, že bude více používán
k likvidaci věcí, které nepatří do kontejnerů pro tříděný odpad.
•

Pondělí 15:00 - 18:00 hod.

•

Čtvrtek

15:00 - 18:00 hod.

•

Sobota

9:00 - 13:00 hod.
Jiří Žáček

Brigáda v lese
Na čihadle
Jarní brigáda v lese Na Čihadle
na Zlatém kopci proběhne
v sobotu 22. 4. 2017 od 13
do 16 hodin. Budeme upravovat
cesty a dočišťovat les. Vezměte
si, prosím, s sebou pily, křovinořezy, hrábě a dobrou náladu.
A už tradičně, občerstvením
a besedou u ohně bychom měli
pracovní odpoledne ukončit.

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
každoročně se setkáváme s různými
názory na to, co by měla obec dělat
a do čeho investovat obecní peníze. Co mi
je do školy, já chci u mě mít silnici. Když
už se opravuje silnice, tak proč tamta
a ne ta druhá. Proč kanalizace, udělejte
chodník a veřejné osvětlení. Kdo to
všechno má, tak chce sportoviště a parky.
Nefunguje rozhlas, nic se nedozvíme.
Jistě by každý z vás našel spoustu jiných
příkladů a měl by pro to své odůvodnění.
Tak to je a je třeba to tak brát. Nespokojenost je základem vývoje, někdy k lepšímu,
jindy naopak.
Kdyby se tu nestavělo, není třeba řešit
školu a kanalizaci. Je třeba stavět, aby se
obec rozvíjela. Co je správně? Co člověk,
to názor. Osobně nestojím o rozšiřování
výstavby do situace, kdy by u nás měla
zanikat stále další pole a nebylo by ani

kam jít na procházku. Z druhé strany,
ani absolutní zákaz výstavby nezamezí
nárůstu obyvatel. Naše obec je specifická
v množství rekreačních chat, které se
nacházejí na území obce. Kdo sleduje
statistiky a informace Luďka Wachtla,
ví jak velké množství chat a díky tomu
i místních komunikací se na území Zdib
nachází. I díky této skutečnosti je zde
potřeba navýšení kapacity školského zařízení, celá obec není dosud odkanalizována a budování kanalizace přináší logický
požadavek navýšení kapacity ČOV, ozývají
se hlasy, které chtějí opravovat a rozšiřovat silnice. Na navýšení kapacity ČOV i ZŠ
jsou finanční prostředky rezervované
ze státního rozpočtu a my v současné
době děláme vše potřebné k jejich
čerpání.
Silnice i chodníky také řešíme, ale prioritu
u nás mají dlouhodobě ulice Na Brnky
a K Holosmetkům, což neznamená,
že ostatní neřešíme, ale hlavní investice
půjdou do těchto silnic.
Od některých občanů se dozvídáme,
že jsme nic neudělali a že za námi není
nic vidět, tak těm se omlouváme a slibujeme, že se polepšíme. Od některých se
nám dostalo i pochvaly, tak jim děkujeme.
Přeji vám všem brzký příchod jara
a krásných jarních dní.
Jan Tvrdý

nejstarší občanka zdib
Paní Marie Seyfriedová patří mezi občany Zdib, kteří dostali čestné
uznání při příležitosti 750 let založení obce.
Paní Seyfriedová oslavila v úterý 21. 2. 2017 své 102. narozeniny.
Když jsme jí s paní Hyklovou přišli druhý den popřát jménem obce,
dostali jsme čaj, kávu a ochutnali vynikající narozeninový dort. Také
jsme si popovídali. Při té příležitosti zazněla menší výtka ze strany oslavenkyně k jejímu zdravotnímu stavu. Přiznám se, že dožít se takového
požehnaného věku v kondici, jakou má paní Seyfriedová, bych neodmítal. To jí lze jen závidět a přát. Marie Seyfriedová oslavila narozeniny
ve velkém okruhu svých blízkých, se kterými se cítí nejlépe. Přejeme jí
pevné zdraví a další léta se svými blízkými.
Jan Tvrdý

Jiří Žáček
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Nekonečný příběh aneb Naše cesty a co s nimi….
Zima skončila a cesty s hliněným povrchem
v naší obci se staly opět, jako již každoročně, tématem číslo 1. Jak obec není schopná,
či spíše jak je neschopná, cesty opravit
a udržovat je, aby byly v takovém stavu, jaký
si občané představují. Nejlépe vyasfaltovat
nebo vydláždit, provést drenáže na odtok
vody. A v případě jakéhokoliv narušení ihned
opravit.
Ano, trošku jsem nadsadil, ale zase ne moc,
protože opravdu denně řeším stížnosti…
po čem vy občané jezdíte (mimochodem já
taky), a co s tím TEDY VY, vedení obce, budete
dělat… Rád bych jednoduše odpověděl,
že vše uvedeme do takového stavu k vaší plné
spokojenosti, ale to bych lhal. Nejde to. A nejde
to proto, že finanční možnosti obce jsou silně
omezeny.
Obec Zdiby vlastní nebo má ve správě přibližně
70 km silnic a cest, a z toho je víc jak polovina
s hliněným povrchem. Bez finančních dotací
není v silách obce tyto komunikace zrekonstruovat, a na rovinu, na opravy cesty s hliněným
povrchem nám nikdo žádnou dotaci nedá. Tak
se snažíme udržovat tyto cesty nějak sjízdné,
a když se povede získat peníze navíc, postupujeme s opravami cest od centra k okrajům
obce.
Další problém, který je specifický pro Zdiby, je
přestavba chat na rekreační objekty k trvalému

užívání. Svědčí o tom i více jak 100 žádostí
na rekolaudaci chat na rodinný dům,
které přišly v rámci Změny Územního plánu č. 1
obce Zdiby (což ovšem neumožňuje Stavební zákon). Do těchto nových objektů se lidé
stěhují a následně požadují od obce přivedení
inženýrských sítí a vybudování komunikací
a chodníků, včetně odvodnění a veřejného osvětlení. Neuvědomují si, že obec není
developer, a není v jejích finančních silách toto
zabezpečit.
Cesty v rekreačních oblastech byly v minulosti
budovány jen pro občasný příjezd rekreantů.
Opravovány byly svépomocí zahrádkářskými
sdruženími, a tak v žádném případě nemohou
vydržet nápor automobilů trvale usazených
obyvatel. Neustále slyším argument, který
nemůže obstát. „Já platím daně, tak mám nárok...“ Ale když začnu počítat, tak na přímých
daních (tj. daň z nemovitosti) vybere obec „jen“
6 mil. Kč ročně. Ale příspěvek obce na provoz
školy a školky činí cca 4,1 mil. Kč, provoz
Obecního úřadu 2 mil. Kč, komunální odpad
3 mil. Kč, údržba cca 10 mil. Kč, policie, opravy, osvětlení, povinná spoluúčast na dotacích
apod. Je jasné, že obec musí z něčeho žít
a daně z nemovitosti jsou jen malou částí
v rozpočtu.

ačních oblastech (a dobře věděli, do jakých
podmínek se stěhují), by se mohli sejít, ustoupit
se svými zahradami tak, aby umožnili rozšíření
cest na požadovaných 8 m, vybudovat inženýrské sítě (voda, kanalizace), udělat odvodnění
těchto cest, zřídit veřejné osvětlení a nakonec vydláždit nebo vyasfaltovat komunikace.
Prostě tak, jak je to v oblastech, kde lidé bydlí
v rodinných domech. Ne, nezbláznil jsem se,
vždyť přece developer, provádějící zástavbu
pozemků rodinnými domy, toto všechno
ze zákona musí zajistit. A pak takto upravenou
oblast předat obci k provádění údržby
a zažádat o převedení oblasti v Územním plánu
do bydlení v rodinných domech.
A nebo? Smířit se s tím, že žiji v rekreační
oblasti se všemi „pro a proti“. Zúčastňovat se
brigád při opravě příjezdových komunikací,
žádat od obce dodání materiálu na tyto úpravy
svého okolí a užívat si přírody kolem svého
domu. Vždyť bydlím v rekreační oblasti. No,
a držet palce, že se obci podaří získat nějakou
tu korunu a opraví alespoň páteřní komunikace.
Nemyslím to jako výsměch, prostě bohužel
taková je realita a nalhávat vám něco jiného
jednoduše neumím. A slibovat něco, co prostě
splnit nejde, taky ne.
Jiří Žáček

Je z toho cesta ven? Jsou jenom dvě možnosti.
Ta první bude znít jako sci-fi, finančně je hodně
nákladná. Lidé, kteří se rozhodli bydlet v rekreZdiby, Dlouhá ulice, březen 2017
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Desatero správného
obyvatele zdib
Každý týden doputuje na obecní úřad nejméně jeden požadavek na vznik nové
vyhlášky či jiného opatření. Každý takový paragraf má ale několik zádrhelů:
1. může se snadno obrátit proti těm, kteří po něm nejhlasitěji volají,
2. zkomplikuje život i těm, kteří si to vůbec nezaslouží,
3. přidá další slova a věty do už tak zaneseného a nepřehledného souboru všech
pravidel, zákonů a vyhlášek,
4. je možné ho různě vykládat,

březen 2017

BIO kontejnery
Biokontejnery byly rozmístěny pro tuto sezónu dne 5. 3. 2017. Jejich vyvážení bude zajištěno na čtvrtek a pátek tak, aby vždy v pátek odpoledne
byly prázdné a na místě. Do kontejnerů nepatří kameny a igelitové pytle,
naopak tam odkládejte trávu, větve (nařezané na kousky), listí, křoví.
Prosím dodržujte toto doporučení, není v silách obce kontejnery po naplnění ještě kontrolovat a třídit. Pro odvoz nábytku, pneu, televizí, apod.
organizujeme úklidové neděle 2× ročně, vždy na jaře a na podzim. Neradi
bychom tuto bioslužbu rušili jen pro nekázeň některých obyvatel.
Rozmístění kontejnerů BIO

5. je často složité kontrolovat a vynutit si jeho respektování.
Navíc je vždycky složité jednoduše popsat to, co by mělo být normálnímu a slušnému člověku jasné od první chvíle. Automaticky. Bez vysvětlování a zdůrazňování.
Zkrátka a dobře se rada a zastupitelstvo obce snaží zbytečně nerozmnožovat
vyhlášky a nařízení a nezahlcovat občany, obec a obecní policii dalšími paragrafy.
Abychom ale přece jen přispěli ke klidnějšímu a spořádanějšímu životu v obci, otiskujeme následující desatero, které odpovídá na řadu stížností, sousedských výhrad
a podnětů, a zároveň není vyhláškou, ale takovým „milým obecním pobídnutím“.
Kdyby jeho otištění přispělo k tomu, že by se žádná další vyhláška nemusela psát
a schvalovat, bylo by to víc než skvělé:
Zdibské desatero:
1. Dodržuj povolenou rychlost v obci, jakož i ostatní dopravní předpisy.
Neparkuj na místech, kde to není dovoleno, nebo kde by tvůj plechový
miláček překážel ostatním, zejména na chodnících nebo v blízkosti křižovatek. Buď ohleduplný a tolerantní k chodcům a cyklistům. Chovej se
za volantem slušně.
2. Uklízej po svém psovi. Všude a za každého počasí (i za deště a ve sněhu).
Nechoď se psem tam, kde si hrají děti. Po obci voď psa na vodítku.
3. Neodhazuj na ulicích odpadky – papírky, PET lahve, nedopalky cigaret,
použité sáčky ze svačiny od strýčka Donalda a další nepořádek. K tomu
veď i své děti a známé.
4. Třiď odpad. Ale správně! Házej do barevných kontejnerů správné věci.
Šetři místem a rozměrné kartonové bedny nejprve rozlož, PET lahve
a nápojové kartony sešlápni. Když je kontejner plný, vyhledej další hnízdo.
Po obci je jich dost a další přibývají. Nevytvářej další drobné skládky
vedle popelnic. Doma to vedle odpadkového koše taky neděláš.
5. Neruš sousedy, nehulákej, dodržuj noční klid a snaž se k tomu přimět
i své děti. Pokud je to možné, vyhni se sekání trávy, všem hlučnějším
domácím a stavebním pracím ve večerních časech (po osmé hodině)
a také brzy ráno – zejména o víkendech. Zachovej úplný klid a v neděli
relaxuj.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

sudý týden

lichý týden

Na Špičce
Pod Hájem
Oblouková
Na Pěkné Vyhlídce
Moštárna ZK
Trojdomky
Klíčanská
Za Panskou Zahradou
V Rokli

Na Špičce
Šípková
Oblouková
U Vodojemu
Na Lada
Terezín
Klíčanská
Za panskou Zahradou
V Rokli

Jiří Žáček

Jak naložit se zbytky tuků z kuchyně?
Obec Zdiby, na základě podnětu občanů, zajistila možnost likvidace
tuků a olejů používaných k vaření a smažení. Stačí uložit tyto zbytky
do PET lahví a odnést do speciálních nádob umístěných na těchto místech: u vrat do sběrného dvora v ul. U Školy, Na Návsi (Brnky),
U Vodojemu (Holosmetky). Jejich následnou likvidaci bude provádět
společnost EKO-PF po dohodě s vedením obce.
Tuky a oleje z kuchyně nepatří do popelnic, ani do kanalizace. Pokud
vysmažený tuk vyléváte do odpadu, dříve nebo později dojde k havarijnímu stavu ucpáním odpadních systémů. Nejčastější případy nastávají
v přečerpávacích jímkách a nádržích, kde po ochlazení tuků dochází
k zanesení čerpadel, a to z důvodu obalení spínacích plováků tuky.
Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se střetávají vody z mycího procesu (zbytky jídel, tuky, cukry apod.), pracího procesu (prací prostředky)
a splaškové vody, vzniká přímo živná půda pro větší výskyt zmíněných
komplikací.
S použitými tuky bychom měli nakládat jinak, odnést v PET lahvích
do separačních nádob, a zbytečně neničit jak odpadové potrubí svého
domu, tak veřejný kanalizační řád.
Jiří Žáček

6. Snaž se přispět k lepšímu vzhledu své obce a bezprostředního okolí.
Posekej trávu i před svým plotem, vysaď tam květinu, seber sám papírek,
když ho tam nějaký pobuda odhodí. Starej se o vzhled svého obydlí a své
zahrady v rámci svých možností.
7. Zapojuj se do aktivit místních spolků, účastni se obecních akcí a podporuj
obecní kulturní, společenský a sportovní život.
8. Pokud je to možné, podporuj místní podnikatele. Nakupuj v obci, dej si
pivo v místní hospodě, nakup ve večerce, nech si udělat stůl u místního
truhláře.
9. Plať včas obecní poplatky.
10. Sleduj aktuální dění v obci na www.obeczdiby.cz a pozorně čti Zdibský
zpravodaj (což jsi ostatně dokázal už tím, že jsi dočetl Desatero až sem).
Chovej se slušně, odpovědně a ohleduplně. A dobře se nám povede!
Samozřejmě, že je to celé trochu nadsázka. Nejsme naivní idealisté. Kdyby se
ale alespoň zlomek uchytil, nebylo by to k zahození. (Proto toto číslo Zdibského
zpravodaje zachovej doma stále na viditelném místě a nejvíce frekventovaném
místě – nejlépe na záchodě.)
Převzato a redakčně upraveno z Líbeznického zpravodaje.
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Milá Mauro,
děkuji za milý dopis.
S nápadem obnovit koupaliště přišel v minulém
roce pan starosta Tvrdý
a našel své příznivce
i odpůrce. Nechali jsme
připravit studii přírodní
vodní nádrže a obnovu
pramene vody.
Nyní se zpracovává projekt, který předložíme
ke schválení zastupitelům.
Po schválení podáme
žádost o dotaci na MŽP
v oblasti „Udržení vody
v krajině“.
Jak vidíš, není to tak jednoduché, jak to na první
pohled vypadá. Přesto
doufám, že když ne letos,
tak příští rok se v našem
koupališti vykoupeš.
Posílám moc pozdravů
Jiří Žáček

velký úklid po zimě
Čištění silnic po zimním období je objednáno u firmy IPODEC
na poslední březnový týden.

inzerce

Distribuční centrum v Praze – Zdibech nabírá
na pozice:

ŘIDIČ / ŘIDIČKA VZV
SKLADNÍK / SKLADNICE
Nástupní mzda od 19 000 Kč (37,5 hod týdně)
Navýšení po zkušební době až o 2 600 Kč
NĚ!
HPP i BRIGÁD

K aždý rok nárůst mzdy
Příplatky za víkend 25%
Příplatky za noční 20%

Nabízíme:
1 týden dovolené navíc
Roční odměny ve výši 13. mzdy
Obědy za 25 Kč
Slevy na všechny firemní výrobky
Káva, čaj a ovoce zdarma
Možnost kariérního postupu
Příspěvek na dopravu
Vitamínové balíčky
Svozy ze směrů: Praha - Kobylisy , Kralupy n. Vltavou, Odol. Voda,
Lovosice, Litoměřice, Štětí, Mělník, Neratovice, Libochovice,
Budyně n. Ohří, Roud nice n. Labem
možnost přidání svozu i z vašeho směru

Kontaktujte nás na tel: 284 089 154 / 159 či na
emailu: Iva_Lokvencova@vfc.com
Kristyna_ Stouralova@vfc.com
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Driftovat na fotbalovém hřišti
ve Zdibech se nevyplácí

Obecní kamerový dohlížecí systém
byl spuštěn

Obecní policie Zdiby ukončila šetření události ze dne 5. 1. 2017 ve večerních hodinách, kdy trojce mladých řidičů driftovala na fotbalovém hřišti
Sokola Veltěž ve Zdibech. Strážník za pomoci informačních systémů
postupně vytipoval možné řidiče v převážně vypůjčených vozidlech
od rodičů. Ve spolupráci s policistou z Obvodního oddělení Odolena
Voda a následně svědky ztotožnil, vyhledal tři muže ve věku 20 let.
Strážník poté uložil blokové pokuty v celkové výši 9 500 Kč.

Dne 17. 2. 2017 převzala obec Zdiby, Obecní policie Zdiby od firmy
NetRex s. r. o. dokončenou montáž obecního kamerového dohlížecího
systému (OKDS). Celkem bylo namontováno 11 kamer v lokalitě Průběžná a 1 kamera v lokalitě Pražská ve Zdibech. Systém umožňuje efektivní
spolupráci strážníků, policistů a kriminalistů při odhalování zejména
majetkové trestné činnosti. Další rozšiřování OKDS do lokalit s problematických veřejným pořádkem, silničním dohledem nebo dle požadavku
Policie ČR bude závislé na přidělených finančních prostředcích zřizovatelem.

Přestupky byly vedoucím OP Zdiby zapsány do Rejstříku trestů, evidence
přestupků.
Luděk Wachtl, vedoucí OP Zdiby

k zamyšlení
Dobrý den, pane Wachtle,

Vzhledem k aktuálním informacím od Policie ČR, že na parkovišti LIDL
dochází k vloupání do zaparkovaných vozidel, vedeme jednání o rozšíření
OKDS na lokalitu parkoviště LIDL, tržiště Stará Pošta a kruhový objezd
u D8 o dvě otočné kamery.
Luděk Wachtl
vedoucí OP Zdiby

rád bych Vás upozornil na jeden závažný nešvar (porušování dopravních předpisů) v naší obci.
Na křižovatce ulic Průběžné a Na Lada u mateřské školky parkují
auta rodičů takovým způsobem, že zakrývají výhled na chodce, kteří
se chystají přejít po přechodu od školy na druhou stranu.
Dnes jsem cca ve 16:45 projížděl ze zespoda od Přemyšlení a zpoza
stříbrného kombíku vyběhlo dítě, děvčátko asi tak 7-8 let, které díky
svému vzrůstu nebylo za parkujícím vozem vidět. Vzhledem k tomu,
že toto místo je potenciálně nebezpečné a jako místní ho dobře
znám, byl jsem ve střehu. To jí holčinu zachránilo minimálně
od těžkého zranění. Spatřil jsem ji totiž asi na vzdálenost 3-4 m...
díky mému prudkému úhybnému manévru do protisměru
(na brždění nebyl čas) a pohotové reakci protijedoucí řidičky,
která včas stačila zabrzdit, nedošlo k nehodě... tentokrát.
Proto bych se přimlouval za minimálně žluté vodorovné značení
do vzdálenosti alespoň obvyklých 5 m od křižovatky, které by bylo
případně doplněno svislou dopravní značkou zákaz zastavení.
S přátelským pozdravem a přáním hezkých dní
Mirek Krafta

Kamery v akci
Dne 1. 3. 2016 ve 12:50 zaznamenal vedoucí strážník OP Zdiby u kamerového bodu „Syslovák“ pohyb dodávky tov. zn. IVECO, která zacouvala
ke kontejnerům na tříděný odpad. Posádka z vozidla vyházela polystyrenové obaly z varných keramických desek. Byla pořízena dokumentace
celého protiprávního jednání, na místo byla vyslána hlídka strážníků
a po zpracování spisového materiálu bude věc postoupena správnímu
orgánu. Podnikateli hrozí pokuta až do výše 200 000 Kč.
OKDS během více než týdenního provozu odhalil např. 31 přestupků
v dopravě, včetně zakázaného předjíždění na přechodu před základní
a mateřskou školou. Spisový materiál je každodenně odesílán na Oddělení správního řízení, Odboru dopravy MÚ Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav.
Luděk Wachtl
vedoucí OP Zdiby
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Obecní úřad Zdiby

23. dubna 2017

Obecní úřad Zdiby organizuje svoz velkoobjemového odpadu.
Svoz tohoto odpadu se uskuteční dne 23. dubna (neděle) 2017 od 8 do 12 hodin.
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny podle níže uvedeného rozdělovníku.
Současně bude OTEVŘEN SBĚRNÝ DVŮR ul. U Školy, pro ukládání nebezpečného
odpadu – oleje, barvy, lednice, pračky, televizory, drobné elektro, PC, pneumatiky.
DŮLEŽITÉ PRO UKLÁDÁNÍ ODPADŮ DO VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ!!!

Co do velkoobjemového kontejneru patří?
Rozhodně ANO: starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré
sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Co do velkoobjemového kontejneru NEpatří?
Rozhodně NE: odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např.: autobaterie, zářivky, barvy,
rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky,
elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ PODLE LOKALIT V OBCI
LOKALITA OBCE

MÍSTO

POZNÁMKA

ZDIBY – ZDIBY

křižovatka ul. Prostřední, Průběžná

Před kontejnery na tříděný odpad

ZDIBY – VELTĚŽ

ul. Za Sokolovnou

U vstupu na hřiště u Sokolovny

ZDIBY – PŘEMYŠLENÍ

Soběslavovo nám.

Točna před bývalou Teslou, kontejn. stání
na tříděný odpad

ZDIBY – HOLOSMETKY

křižovatka ul. K Holosmetkům, K Přívozu, K Vodojemu

ZDIBY – ZLATÝ KOPEC

křižovatka ul. Větrná, Zlatý kopec, Travnatá

ZDIBY - BRNKY

křižovatka ul. Přemyšlenská, Pod Hájem

Kontejnerové stání na tříděný odpad

ZDIBY - BRNKY

ul. Sedlecká cesta, U Kovárny

U točny, informační tabule

8 zdiby_uklidova_nedele.indd
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„Šplhavci a obyvatelé dutin“
za žáky prvního stupně ZŠ Zdiby
Program začal jako obvykle úkolem pro žáky: poznat naše nejznámější šplhavce. Datla a strakapouda poznali všichni bez potíží, žluna už
způsobila menší potíže, děti si ji pletly se žluvou. Následovalo obecné
představení skupiny (způsob života, charakteristické znaky, světový
výskyt) a podrobné seznámení s již zmiňovanými běžnými zástupci doplněnými o krutihlava. Toho většina dětí neznala a nejvíce je u něj zaujalo
jeho dokonalé maskování a specifický způsob ochrany před nepřítelem.
Ve druhé polovině programu jsme se věnovali dalším zvířátkům žijícím
v dutinách, které vytvořili šplhavci: drobným pěvcům a sovám, ale také
savcům. Výklad byl opět doplněn ukázkou živých zvířat (strakapoud,
špaček, netopýr, tukan), která měla jako vždy veliký úspěch a vyvolala
mnoho dotazů a připomínek.

Výlet prvních tříd do IQ parku
Žáci prvního ročníku vyjeli do Liberce a navštívili IQ park. Výlet se moc
vydařil. Měli jsme skoro celou expozici pro sebe a děti si to moc užily.
Mgr. Daniela Kozlíková, třídní učitelka

Text a foto: Ornita – Kristýna Sedláčková

Kultura 2017
Co z velkých akcí pro Vás v letošním roce obec chystá?
1. O prázdninách si můžete přijít zasoutěžit s receptem na nejlepší kotlíkový guláš.
Vařit se bude na hřišti ve Zdibech dne 5. 8. 2017 odpoledne. K této akci bude připraven
večerní program, kdy nejdříve zahraje skupina KRANZ, rocková skupina hrající písničky
Jiřího Schelingera, a poté vystoupí Roxette Revival – The RockSet. Vystoupení je plné
známých hitů.
2. Dále bychom Vás rádi pozvali na slavnosti obce Zdiby, které se v letošním roce budou
konat na Brnkách dne 9. 9. 2017. Akce bude probíhat na již upravené části lesoparku.
Připraven bude bohatý program pro děti i dospělé, k poslechu zahraje rocková zpěvačka
Ina Urbanová a nakonec vystoupí Smokie revival Praha s hosty Tina Turner a Suzi Quatro.
3. Slavnosti pravého a levého břehu, které se uskuteční dne 16. 9. 2017. Je připraven
bohatý kulturní program, letos poprvé za účasti obce Zdiby.
O dalších akcích pořádaných obcí Zdiby budete v průběhu roku informováni.
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zdibský masopust
Už počtvrté se v naší obci konala
masopustní obchůzka. Když jsme v roce
2014 začínali, mnozí spoluobčané se
divili, proč zavádíme nějaké novoty,
když se ve Zdibech nikdy žádný
masopust neslavil. O tom, že se mýlili,
svědčí úryvek z kroniky pana Jana Goldsteina, který tento lidový zvyk líčí:
„Co se týče zábav, nebylo jich v oněch
dobách tak mnoho jako teď, byly zato ale
srdečnější a pospolitější. V masopustě bývaly
to maškary chodící po naší vsi,
kdy jim v průvodu nikdy nescházel hrachovinou opletený medvěd. Průvod nebyl
myslitelný bez harmoniky. A tu již jdou –
od Veltěže přicházejí maškary. Dlouhé tyče,
nějaké míry, je to komise pro úpravu vsí,
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před nimi hlavní geometr Fr. Fiala, zednický
tovaryš z Veltěže, a že se bude bourat nařizuje nové směry ulic, nechává veřejně
vyvolávat ven na náves pantátu Karla Šmída
z č. 20 a nařizuje úředně okamžité stěhování, které se dá, ovšem bude-li chtít pantáta,
vykoupit. Co to bylo smíchu...“
Ani letošní masopustní obchůzka se
neobešla bez různých taškařic. Harmonika
sice chyběla, zato si již počtvrté zatancovaly hospodyně s medvědem, letos zvláště
bujným, za zvuků hudby našich spřátelených
jazzmanů. Tentokrát nám do kroku kromě
kytary a zpěvu vyhrával i bubeník. Nakonec
jsme jako vždy za pomoci dětí pochovali
figuru Masopusta, jehož období skončilo,
a vlády se ujal Půst.

Během obchůzky jsme byli u mnohých domů
uvítáni a bohatě pohoštěni koblížky a dalšími
dobrotami i nápoji. Všem hospodyním a hospodářům za to patří náš velký dík a obdiv.
Děkujeme všem, kteří se jakkoli zúčastnili,
přišli ve vlastních maskách, nebo,
což zvláště oceňujeme, se s ochotou oblékli
do našich tradičních masek, v nichž to rozhodně neměli jednoduché. Děkujeme též
naší zdibské policii, která nás doprovázela
a pečovala o naše bezpečí.
Zdibský masopust se už stal populárním,
jezdí k nám i účastníci z okolí a tvrdí, že náš
masopust je jeden z nejpěknějších.
Cituji reakci každoroční účastnice paní Hany
Kostelníkové:

„Líbí se mi, že si děláme zábavu sami
podle sebe, nikdo nám nic neservíruje. Žádná svrchu organizovaná a dotovaná zábava.
Prostě fakt lidová veselice, jde to z nás.
Žádní objednaní a zaplacení umělci, žádné
komerční stánky, dílničky, malování
na obličej a další vymoženosti, co se teď
„nosí“ a co s masopustem nemají nic
společného a jsou úplně mimo. Měli bychom
si toho vážit, jak to děláme ve Zdibech,
že se nám daří dodržovat tradice a ne
podléhat době.“
Masopust je za námi a my se již těšíme
na ten příští.
Za Ochotníky Zdiby při T. J. Sokol Veltěž
Eva Zemanová
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petr novák – nejmladší oceněný

MYSLIVECKÝ PLES
V sobotu 14. ledna 2017 se v sále sokolovny ve Veltěži uskutečnil
tradiční, v pořadí již sedmý, myslivecký ples našeho Mysliveckého
spolku Zdiby-Klecany.
Tak jako každý rok, i letos proběhl ples za velkého zájmu obyvatel Zdib
i okolí a tak taneční orchestr Stanislava Douši hrál celý večer k tanci
i poslechu naplněnému sálu.
Potěšilo nás, že jsme mohli mezi námi přivítat zástupce obce Zdiby,
města Klecany i obcí okolních. Kromě hudby lákala k účasti na plese jistě
i bohatá zvěřinová tombola, kde první cenou byl kolouch jelena evropského.
Dá se říci, že ples byl příjemnou zábavou i úspěšnou společenskou
událostí. Budeme se snažit, aby tradice zůstala zachována a my se mohli
zase sejít na mysliveckém plese v příštím roce.
Ing. Jindřich Trpák

Při oslavách 750 let obce Zdiby se
předávala čestná uznání. Nejmladším
z oceňovaných byl Petr Novák (14 let).
Ocenění obdržel za své sportovní výkony
v judu. Judu se věnuje od 6 let. Začínal
v oddílu Judo Klecany, nyní již dva roky
působí v oddílu v Kralupech nad Vltavou.
Mezi dosavadní úspěchy Petra Nováka
patří:
2012-2016
• vítěz středočeského kraje v jednotlivcích
2014
• 3. místo na mistrovství České republiky,
• 3. místo na českém poháru v Teplicích
•
•
•
•

2015
2. místo na německém poháru v AUE
1. místo na německém poháru v Berlíně
3. místo v rakouském poháru v Gmundenu
3. místo na závodech ve Welsu

2016
• 3.místo na Mistrovství české republiky
družstev kluků v Ostravě
• 3. místo na Mistrovství české republiky
smíšených družstev v Týně nad Vltavou
• 2. místo německém turnaji v Berlíně
V současné době navštěvuje osmý ročník
Základní školy Klecany a k jeho dalším
zájmům patří fotbal, který hraje za starší
žáky ve Veltěži a jízda na kole.
Jeho velkým vzorem je jeho trenérka Lucie
Chytrá, bývalá reprezentantka ČR v judu,
a samozřejmě olympijský vítěz z roku 2016
Lukáš Krpálek.

MATYÁŠ PAVLÍK VE FINÁLE EEC V BRATISLAVĚ
Na kadetském evropském okruhu dosáhl životního výsledku Matyáš
Pavlík, když v konkurenci 228 kordistů vybojoval 8. místo. Společně
s Matějem Salzerem, který obsadil solidní 51. místo, se tak kvalifikovali
na březnové Mistrovství Evropy kadetů!
SC Praha Šerm

Rybník Přemyšlení
Rybník v Přemyšlení je v současné době v soukromém vlastnictví a nelze k lovu ryb
uplatňovat povolenky Českého rybářského svazu.
V současné době je v pronájmu místního společenství nadšených rybářů. Chytání je možné
pouze na povolenku a v současné době probíhá preventivní léčba antibiotiky, proto jsou aktuálně ryby nevhodné ke konzumaci.
18. března 2017 se bude u rybníka konat brigáda, aby se pročistilo okolí rybníka, pokácely náletové dřeviny apod. Obecní úřad, pod vedením pana starosty Tvrdého, přislíbil rybářům pomoc
v podobě přistavění kontejnerů, vybudování odpočinkových zón, tj. laviček okolo rybníka
a dále příspěvek na nákup násady.
Ke konci prázdnin je ve spolupráci s vedením obce v plánu pořádání rybářského závodu
pro místní děti.
Rybářský spolek Přemyšlení
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Antoine de Saint-Exupéry: ...

(Tajenka: Jedině děti vědí, co hledají.)

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

