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ze zastupitelstva
Veřejná schůze zastupitelstva se
konala dne 30. 12. 2015 v Sokolovně
ve Veltěži a byla přijata následující
usnesení:
• Usnesením provedlo změnu
v Jednacím řádu stran zařazování
a projednávání navrhovaných bodů
jednání zastupitelstva. Oproti původnímu znění byla lhůta pro vystoupení
předkladatele omezena časem
na dobu max. 5 minut a každý zastupitel má možnost v rámci rozpravy
vystoupit ke každému bodu dvakrát.
V daném případě je délka vystoupení
zastupitele limitována časem max.
3 minuty.
• Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtového opatření.
• Zastupitelstvo schválilo schodkový
rozpočet obce Zdiby na rok 2016
a deklarovalo, že schodek bude kryt
přebytky z minulých let.
• Zastupitelstvo obce schválilo Výhledový rozpočet obce Zdiby na roky
2017-2019.
• Zastupitelstvo obce schválilo zpracování a podání projektu na rozšíření

základní školy formou „Nadstavby
ZŠ nad budovou Mateřské školy“
prostřednictvím jednak programu
na rozvoj výukových kapacit, který
vypsalo MŠMT (ministerstvo školství)
a zavázalo se spolufinancovat projekt
ve výši 15 % z celkových nákladů
projektu, a jednak formou programu na Podporu rozvoje a obnovy
regionálních škol v okolí velkých měst
pro rok 2016 vypsaný Ministerstvem
financí.
• Zastupitelstvo souhlasí s podáním
žádosti o dotaci pro projekt „Rozšíření
kanalizace a ČOV Zdiby“. Současně
pověřuje Ing. Jiřího Žáčka realizací
usnesení a všech nezbytných kroků
s tím spojených.
• Zastupitelstvo odsouhlasilo zařazení
území obce Zdiby do působnosti
místní akční skupiny „Nad Prahou“
na období dvou následujících let.
• Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu
výběrové komise, která vyhodnotila
nejvhodnější nabídku firmy Pozemní
komunikace Bohemia, a. s., a rozhodlo o výběru výše jmenované firmy
na opravu dalších místních komunikací. Ve stejné věci zastupitelstvo

rozhodlo o vyloučení uchazečů firem
Strabag, a. s. a Robstav stavby, k. s.
z důvodů nesplnění zadávacích podmínek soutěže. Finálně zastupitelstvo
pověřilo starostu obce k podpisu
smlouvy s vybraným uchazečem.
• Zastupitelstvo schválilo přijetí daru
od manželů Jiřího a Martiny Míškových, kteří věnovali pozemky
na rozvoj infrastruktury obce.
• Zastupitelstvo schválilo uzavření
dodatku ke smlouvám o půjčkách
v působnosti Valné hromady Obec
Zdiby-reality s. r. o.
Další veřejná schůze zastupitelstva se
konala dne 22. 1. 2016 ve Společenském domě Sokolovna ve Veltěži. Byla
přijata následující usnesení:
• Zastupitelstvo schválilo podání žádosti
o dotaci na akci projekt Výstavba
chodníků v ulici Na Brnky, financované ze Středočeského kraje, resp.
Fondu rozvoje obcí a měst, kdy obec
se bude podílet na financování cca
5 % z celkových uznatelných nákladů,
a to v případě poskytnutí dotace.

• Zastupitelstvo schválilo podání žádosti
o dotaci na akci projekt Likvidace
černých skládek v obci Zdiby, financované ze Středočeského kraje, resp.
Fondu životního prostředí
a zemědělství, kdy obec se bude
rovněž podílet stejným procentem.
• Zastupitelstvo schválilo podání žádosti
o dotaci na akci projekt Dovybavení
JSDH Zdiby, financované ze Středočeského kraje, resp. Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS.
I zde je předpokládaná účast obce
ve výši 5 % v případě získání dotace.
• Zastupitelstvo schválilo uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene ve prospěch ČEZ
Distribuce a.s. tak, aby zmíněná
organizace mohla plnit služebné
povinnosti. Jedná se o 5 smluv a starostovi bylo uloženo zajistit realizaci
schváleného usnesení.
Podrobnější informace a zápisy ze zasedání zastupitelstva můžete také najít
na www.obeczdiby.cz.

inzerce

Čištění a kontroly komínů
Ve dnech 25. a 26. 2. 2016 bude ve vaší obci
provádět pravidelné čištění a kontrolu komínů
od plynových kotlů i kotlů na pevná paliva
kominík p. Vrabec – KOMPLYN.

Malé projekty na rok 2016
x V Remízkách. Zároveň zvažujeme možné umístění semaforu
v ulici Průběžná x U Cihelny. Toto
řešení jsme projednali s BESIPem a mělo by řešit i částečně
zpomalení provozu aut jedoucích
z okolních obcí.

Zpráva, kterou obdržíte od kominíka, je platná rok od data
vystavení a slouží i jako doklad pro pojišťovnu.
Cena za čištění a kontrolu komína (jednoho průduchu)
včetně zprávy je 500 Kč.
Zájemci, hlaste se na telefon 776 207 400
nebo na e-mail revizevrabec@seznam.cz.

www.komplyn.cz
inzerce

Nabízím zpracování
účetnictví, daní a mezd
Eva Voštová
telefon: 606 949 253
e-mail: eva.vostova@seznam.cz
www.ev-ucetnictvidane.cz
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Mimo větších projektů, jako jsou
kanalizace, základní škola
a bezpečnostní kamerový systém,
připravujeme také projekty „menší“, které pro někoho nemusí být
tak důležité, ale ulehčují nám život
v obci. Dovolte mi, abych vám
některé z nich přiblížil.
Řešení přechodů pro chodce
v obci dlouho chybělo a tak jsme
připravili projekty pěti přechodů.
Požadavky jsme dostali od občanů, zakomponovali jsme je
do projektů a něco jsme doplnili
sami dle důležitosti z hlediska
bezpečnosti. V letošním roce
budeme postupně realizovat přechody v místech Průběžná
x Chaberská, u pošty, Pražská
x Průběžná, Pražská-Purtex
a místo pro přecházení Průběžná

Dokončení obrub v ulici Chaberská a opravy v ulici V Kopci navazují na již provedenou rekonstrukci
místních komunikací. Stejně tak
i dokončení chodníků podél ulice
Na Brnky. V této oblasti řešíme
dále majetkové poměry v ulici
K Holosmetkům a následně chceme v letošním roce zrealizovat
první část rozšíření této komunikace od křižovatky Na Brnky
po trafostanici. Výměna povrchu
v ulici Na Lada a zjednosměrnění
Chaberské by měla uzavřít etapu
úprav v této lokalitě.
Lesopark Brnky je připravený projekt, který se již táhne 2 roky
a stále čekáme na vypsání dotačního titulu. Nyní jsou některé
dotace avizovány, a tak upravíme plochu pro realizaci tohoto
projektu. V případě, že dotační
titul nebude vypsán, provedeme
úpravu tohoto území z rozpočtu
obce a vlastními silami.
Jiří Žáček

www.obeczdiby.cz
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Poděkování

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

Úřední hodiny:
Po
Út
St
Čt
Pá

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

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

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

Dobrý den,
ke konci roku často rekapitulujeme
a snažíme se udělat ještě to, co jsme
nestihli. A my bychom chtěli ještě vyjádřit
své poděkování místní základní škole, všem
jejím pedagogům a hlavně paní ředitelce.
Ve Zdibech žijeme od začátku roku 2004.
Narodily se nám tu obě naše děti. Absolvovaly zdibskou MŠ a nyní jsou žáky
3. a 5. třídy základní školy. Děti jsou
ve škole spokojené, úroveň výuky je velmi
dobrá. Ale co je mimořádné, jsou vztahy
dětí a učitelů a učitelského týmu mezi
sebou. Rovněž jsme velmi spokojeni s tím,
jakým způsobem s námi rodiči škola komunikuje a kolik pořádá mimoškolních aktivit.
V tomto pololetí škola pořádala několik akcí,
kterých se účastnily naše děti. Největší
událostí byl výlet do Anglie. Ten se ohromně
povedl. Děti se vrátily nadšené a povzbudilo
to jejich chuť učit se cizím jazykům. Moc
děkujeme za to, že jste se rozhodli se
do tohoto projektu zapojit a zorganizovat
pro děti něco tak přínosného.
Dále velmi děkujeme paní učitelce Sládkové
za vedení školního sboru. To, k jakým výkonům dokáže děti dovést, velmi obdivujeme
a jsme velkými fandy.
Takže mi, paní ředitelko, dovolte ještě
jednou poděkovat za Vaši práci, které si
nesmírně ceníme a za práci celého učitelského sboru včetně paní hospodářky
a všech družinářek.
Hodně štěstí a úspěchů v roce 2016 přejí
Jana a Petr Adámkovi

Velitel Obecní policie Zdiby
Luděk Wachtl
e-mail: wachtl@policiezdiby.cz

odměna
za dopadení

Sbor
Dobrovolných
hasičů

Starosta obce Zdiby vypisuje odměnu 5 000 Kč
za pomoc při dopadení
pachatele, který svým
vozem rozoral tréninkový
plácek na fotbalovém
hřišti, hřiště u sokolovny,
dětské hřiště Přemyšlení
a letiště modelářů
na Zlatém kopci. K této
výzvě se přidali také
hasiči a fotbalisté ze Zdib,
kteří věnují sud piva.

telefon: 725 026 762
e-mail: info@hasicizdiby.cz
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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
asi by se slušelo zhodnotit odvedenou
práci za rok 2015. Nechci se do toho
pouštět, protože na stejnou věc může být
spoustu různých názorů. Nechám hodnocení pouze na vás, kteří v obci žijete
a můžete případné změny, které nastaly,
vidět na vlastní oči a posoudit, zda je to
k lepšímu nebo k horšímu. Nechci se ani
aktuálně vyjadřovat ke spolupráci v rámci
zastupitelstva, vědom si sdělení jedné
naší obyvatelky, která mi na procházce
po obci řekla: „Mě nezajímají ty hovadiny,
co mezi sebou zastupitelé mají, píší
o sobě na internetu a vylepují po obci,
protože jsou to jen hovadiny. Mě zajímá,
jestli mi tu opravíte silnice, uklidíte
na ulicích, něco vybudujete a co uděláte
pro občany a obec“. Tak se tímto snažím
řídit.
Pro rok 2016 jsme schválili v rozpočtu
několik významnějších finančních vydání.
Pro slibovanou obnovu koupaliště
ve Veltěži byly schváleny finanční prostředky na projekt a povolení

ke stavbě a v návaznosti na rychlost přípravy přistoupíme k realizaci. Významné
finanční prostředky jsou směřovány
do bezpečnosti. Jak bezpečnosti
v dopravě, tzn. řešení křižovatky Průběžná, U Cihelny a Pod Bílou Skálou
a doplnění přechodů. Dále pak vybudování kamerového systému zaměřeného
na prostory v okolí ZŠ a MŠ Zdiby
a velkých kontejnerovišť na Průběžné.
Není to jen kvůli veřejnému pořádku
a bezpečnosti v dopravě, ale také čas
od času dochází k páchání majetkové
trestné činnosti v domech našich obyvatel. Žádosti obyvatel lokality Pod Celnicí,
kteří se stali obětí této trestné činnosti,
patří spolu s neustálým nepořádkem
kolem kontejnerovišť a nebezpečným
chováním řidičů v blízkosti školy a školky
k důvodům k této investici. Také bylo
schváleno pořízení služebního vozidla
pro potřeby obecního úřadu.
Mezi další významné projekty patří rozšíření čistírny a kanalizačních řadů
a navýšení kapacity ZŠ Zdiby. Tyto akce
budou realizovány v případě obdržení dotací na tyto projekty. Žádosti byly podány
a o dalším Vás budeme informovat.
V oblasti kultury chystáme opakovat
úspěšné letní vaření gulášů a oslavy
750 let Zdib. To jsou dvě z větších plánovaných akcí, tradiční akce budou probíhat
v obdobných termínech jako každý rok.
Rádi bychom z těchto plánů v letošním
roce realizovali co nejvíce.
Jan Tvrdý

Odvoz bioodpadu v roce 2016
Také letos v naší obci bude provádět firma IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a. s.
svoz bioodpadu. Svoz se bude provádět jedenkrát za 14 dní v sobotu,
každý sudý týden. Cena za tento odpad zůstává stejná,
tj. za bionádobu o objemu 240 litrů je cena 880 Kč/rok a za nádobu
o objemu 120 litrů je cena 480 Kč/rok.
Žádáme tímto zájemce o odvoz tohoto bioodpadu, aby v termínu
do 31. března 2016 uhradili poplatek v pokladně OÚ.

Své informace zasílejte
na zacek@obeczdiby.cz
nebo volejte obecní policii
774 986 014. Děkujeme
všem za pomoc.
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Předseda finančního výboru
k údržbě v Obci
letech. Ostatní pracovníci jsou úzce spojeni s místem, kde udržují pořádek – bydlí
tam a nebo mají úzký vztah
ke svěřenému úseku.

Údržba obce není hlavním tématem,
což je velice podivuhodné. Mám pocit,
že i v tomto periodiku se této problematice moc prostoru nedalo. I když
nás to všechny moc interesuje.
Tak je třeba si připomenout minulá období. Jaká byla skutečnost? Tento segment
obce čítal cca 4 členy. Moto všech pracovníků bylo, že za nějakých upocených
17 000 Kč nezvednou ani hrábě do ruky!
Což bylo vidět.
Současné vedení obce se snaží tuto rétoriku potlačit. Bylo nutné změnit myšlení
pracovníků údržby a především je nasměrovat na to, co je prioritou, a to je čistota
v rámci možnosti. A je vidět, že se daří!
Nenajala se cizí firma za mnoho tisíc
korun k likvidaci biologického odpadu –
trávy a podobně. Vzhledem k rozloze obce
bylo rozhodnuto, že je nutno posílit tuto
složku. Tedy pro nás prosté občany, má
obec k dispozici 8 pracovníků k udržení
pořádku. Proč o tom hovořím, je ta
skutečnost, že byla posílena i technická
vybavenost údržby. Po auditu došlo
k realizaci a díky dotaci, pořízení nové
„multikáry“ na likvidaci bioodpadů
a následovala další inovace techniky
na náklady obce. Tento směr a především
úsilí o inovace je prioritou nového vedení
obce.
Současnost je taková, že jsou rajóny,
za které jsou odpovědni určití pracovníci.
Ponechala se oblast Zdiby a Veltěž pracovníkům, kteří se osvědčili v minulých
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Je mnoho problémů, které je nutno řešit.
Zákonitě vzniká otázka, co je třeba tak
nutně řešit. Odpověď je poměrně lehká.
Třeba bezpečnost provozu na komunikacích. Ta úzce souvisí s účinností osvětlení.
Jak proběhl audit, tak bylo zjištěno,
že cca 40 % svítidel je zastíněno
porostem a tudíž nesplňuje požadované
normativy. A jsme u velkého problému.
Odstranit tyto stromy (k tomu účelu byla
pořízena plošina), anebo je nechat, ať snižují účinnost světel. V tomto ohledu beru
na svá bedra veškerou zodpovědnost jako
jednatel společnosti Obec Zdiby – reality,
která je správcem veřejného osvětlení
v obci. Po necelém roce je nutné konstatovat, že není vše, jak by mělo být,
ale to je přeci moje starost. Je schizofrenní názor, že trestní oznámení zastraší,
nebo odradí, od záměru zlepšit situaci
v obci.
To jsem jen lehce odbočil. Ústředním motem je rekonstrukce komunikací. Tomuto
tématu je podřízena i úklidová činnost.
Stížností na nepořádek je minimum. Ba,
jsou komentáře, že je to poprvé za dlouhá
léta, kdy dochází k očistě. Je nutno
konstatovat, že údržba reaguje okamžitě
na počasí a je akční v době, kdy občané
ještě zaslouženě odpočívají spravedlivým
spánkem, když napadne trochu sněhu.
Všechny zastávky jsou zameteny
a chodníky v rámci možností jsou
i vícekrát očištěny. Nemluvně o úklidu
komunikací. Samozřejmě je to jen část
toho, co je nutno řešit.
Jsem v pozici, kdy dodržuji domluvu
o nestranném komentování událostí
v tomto periodiku. Dává mi to hodně
sebezapření, ale chápu, že toto periodikum má sloužit pro informaci, nikoliv
pro konfrontaci názorů. Na to máme jiné
informační možnosti.
Štěpán Jordanov

Jaký si to uděláš, takový to máš...
aneb jak to vidím já
Bydlíme ve Zdibech už skoro osm let a vidím, jak se věci mění.
Tempo je sice hlemýždí (a i ten je možná někdy rychlejší), ale věci se
hýbou, a protože jsem optimista, tak si říkám, že správným směrem.
Jen mě občas mrzí lhostejnost našich spoluobčanů... Tak zase ty
kontejnery. V posledních letech byla navýšena i kapacita a zřejmě
i intenzita jejich vývozu. Celková koncepce, jak by kontejneroviště
mělo vypadat a kde by měla být rozmístněna, ale ještě stále chybí.
Na stránkách Zdibského zpravodaje jsme v minulosti viděli, jak to
u kontejnerovišť vypadá. No, není to hezký pohled… bohužel! Tak
třeba kontejnery na Holosmetkách. Obec alespoň vyasfaltovala plochu, kde mají být kontejnery umístněné. Ale ejhle! Jednoho dne se
přistěhují noví obyvatelé a výhled na kontejnery se jim nelíbí. Někdo,
kdo se přistěhoval až po vyasfaltování, najednou zjistil, že výhled
z kuchyně není ono! A tak místo toho, aby si na svém pozemku
vysadil zelenou stěnu, která výhled „okrášlí”, není líný a každý týden
přesouvá kontejnery tak, aby výhled z okna byl lepší. Co na tom,
že my, co nosíme odpad pěšky, se brodíme bahnem a kalužemi
a naše boty podle toho vypadají? Hlavně, že já koukám do „pěkna”!
A co na tom, že kontejnery jsem přesunul do těsné blízkosti požárního hydrantu? U mě přece hořet nebude!
Zmiňovala jsem to, že se věci mění... Moc se mi líbí, jak obec opravila
úsek od stodoly v ul. Na Brnky a dále. Silnice – kanalizace, obrubníky,
asfalt, místo pro chodník a lampy. Takhle má vypadat zrekonstruovaná silnice v 21. století. Těším se, až takových silnic bude v obci víc!
Třeba ta na Holosmetky.
Měla jsem štěstí a nově otevřený úsek jsem projela hned v prvních
dnech. Vážila jsem si každého centimetru, který se získal tím, že obec
nechala zpevnit i úseky mimo silnici. Jako matka, která chodí s kočárkem, jezdí tudy s dětmi na kole, jsem se radovala, že když nás bude
v tomto úseku míjet auto, bude o pár desítek centimetrů bezpečněji!
Jaké bylo pro mě nemilé překvapení, když po několika dnech se
v takto upraveném úseku objevily díry! Údajně je tam udělal majitel
sousedního pozemku. Ty díry tady byly, tak tady zůstanou! Vůbec
nebudu domýšlet, co může způsobit zmrzlá voda novému asfaltovému povrchu...
Když už jsem se takhle rozepsala, tak napíšu ještě jeden odstaveček
o ulici Chaberská a „hladové zdi“ ve Zdibech. Bylo pro mě trochu
zklamáním, že podobně nevypadá i tato ulice, kde je, podle mě, dost
místa i na chodník. Údajně si to lidé, kteří bydlí v okolí, nepřáli.
Jak říkám „jaký si to uděláš, takový to máš...“ Já bych chodníky brala... a všude. Aby děti mohly chodit do školy (i když tam je většinou
vozíme autem) nebo aspoň ze školy bezpečně. A přechody! Dostat
se bezpečně na autobusovou zastávku, nebo ji posunout tak, aby to
šlo... Správně vybudovaná infrastruktura v obci je pro mě důležitější
než předražená školka (a to jsem matka tří dětí a dvě jsme vozili
do školky do Prahy). Pokaždé, když vidím tu „hladovou“ zeď, která
„sežrala x milionů“ se mi otevírá „kudlička“ v kapse...
Hmm, a jak to zakončit? Jsem optimista, tak vesele! Máme nový rok,
a to si většinou dáváme nějaká ta předsevzetí a něco si přejeme...
Tak já bych si přála, aby se tu lidi nehádali, hledali společná řešení,
nebyli bezohlední a víc si ten život užívali!
Lenka Čápová
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Obecní kamerový
dohlížecí systém ve Zdibech

Dne 30. 12. 2015 zastupitelstvo obce Zdiby schválilo rozpočet obce
na rok 2016 s navýšením finanční částky v § 5311, Bezpečnost
a veřejný pořádek, zvýšení bezpečnosti – kamerový systém.
V letošním roce by měla být zahájena výstavba obecního kamerového
dohlížecího systému (OKDS). Zastupitelé vyslyšeli žádosti OP Zdiby,
Policie ČR a občanů o zlepšení veřejného pořádku a silničního dohledu.
Na základě záznamů z OKDS strážník ztotožní pachatele např. poškozování majetku, nepořádku u kontejnerů, ale i zajistí důkaz protiprávního
předjíždění na přechodu u základní školy nebo nerespektování pokynu
strážníka „stůj“ při přecházení dětí. Video záznamy obecní policie budou
sloužit i obvodním a dopravním policistům, kriminalistům Policie ČR
při odhalování přestupků, trestné činnosti.
Dle § 24b, odst. 1, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, je obecní
policie oprávněna pořizovat zvukové, obrazové záznamy z míst veřejně
přístupných. Stejné oprávnění má Policie ČR a od 1. ledna 2016
i při plnění konkrétního úkolu Hasičský záchranný sbor ČR. Obec
bez zřízené obecní policie není dle stanoviska ÚOOÚ oprávněna provozovat OKDS.
Všechny města a obce se zřízenou obecní, městskou policií okolo obce
Zdiby provozují již několik let obecní (OKDS), městský kamerový dohlížecí systém (MKDS). Zejména se jedná o Líbeznice (10 kamer), Velké Přílepy (28 kamer), Odolenou Vodu (4 kamery), Roztoky (5 kamer), Neratovice
(12 kamer), Kralupy nad Vltavou (8 kamer), Brandýs nad Labem - Stará
Boleslav (17 kamer) a hl. m. Prahu (více než 400 kamer).
Během roku 2015 se na základě požadavku starosty obce Zdiby uskutečnilo několik odborných návštěv na pracovišti OKDS u Obecní policie
Velké Přílepy, kde systém pracuje již cca 10 let, a to v třetí generaci
kamer. Jako jeden z hlavních požadavků na budování OKDS ve Zdibech
byl stanoven na „ověřenou funkčnost a technickou kvalitu“. OKDS musí
splňovat obrazem a záznamem požadavky správního a trestního řízení,
zejména se jedná o rozpoznání registrační značky vozidla za různých
světelných podmínek nebo identifikaci případného pachatele narušování
veřejného pořádku.
Výstavba OKDS je rozdělena do několika etap 2016-2023. V první etapě
v roce 2016 se např. předpokládá vybudování malého pracoviště OKDS
na Úřadovně OP Zdiby (server, monitor, UPS) a instalace kamer v těchto
lokalitách – vnitřní parkoviště u OP, MŠ Zdiby (bezpečnost), přechod
pro chodce u MŠ, ZŠ (nezastavení, újezdy), venkovní parkoviště u MŠ
(vloupání do vozidel), pohled na OÚ a ZŠ (bezpečnost), kontejnery
Průběžná x Příkrá (nepořádek), křižovatka Pražská x Průběžná (nehody,
újezdy, dopravní zácpy), kontejnery u Tesly Přemyšlení (nepořádek).
OKDS bude rozšiřitelný na dostatečnou kapacitu a umožní připojení dalších kamer i v závislosti na bezpečnostní situaci a finančních možnostech
obce. Bohužel relativně malé obce (počet obyvatel, včetně cizinců
k 1. 1. 2016, Zdiby – 3 322, Klecany – 3 269) nemají možnost získat dotaci na výstavbu kamerového systému od Ministerstva vnitra ČR.
Luděk Wachtl
velitel Obecní policie Zdiby

Ze života Obecní policie
Dne 9. 1. 2016 v 19.25 hod. byl starosta
obce Zdiby vyrozuměn občankou,
že u kadeřnictví na komunikaci Průběžná
leží člověk pod vlivem alkoholu. Starosta
na místě následně zjistil, že se jedná
o občana z Klecan. Vedoucí strážník
za pomoci mobilní aplikace do informačního systému ověřil totožnost a dohledal
adresu trvalého bydliště. Starosta poté
muže, který alkoholem řešil tíživou rodinou situaci, převezl do místa bydliště.
Dne 8. 1. 2016 v 7.45 hod. zastavoval
strážník Obecní policie Zdiby vozidla
před přechodem u Základní a mateřské
školy ve Zdibech a převáděl děti
přes přechod. Náhle se řidič terénního
vozidla Nissan rozhodl, že předjede stojící
kolonu na namrzlé komunikaci bezprostředně před přechodem pro chodce
a těsně za zády strážníka. Dle § 17, odst.
5, písm. d) zákona č. 361/2000 Sb.,
o silničním provozu řidič nesmí předjíždět
na přechodu pro chodce a bezprostředně
před ním. Správní orgán za tento přestupek ukládá pokutu ve výši od 5 000 Kč
do 10 000 Kč a je povinnost uložit i zákaz
řízení od 6 měsíců do 1 roku, včetně
přičtení 7 bodů.
Dne 7. 1. 2016 ve 14.30 hod. byla Obecní
policie Zdiby vyrozuměna pracovnicí
České pošty, že v lokalitě Střední, Zdiby
zapadlo na zasněžené, zledovatělé
komunikaci poštovní dodávkové vozidlo
při rozvážení balíků, postupně se sesouvá

na plot. Na místo byla okamžitě vyslána
hlídka strážníků s terénním vozidlem
Mitsubishi Outlander. Za pomoci dlouhého
horolezeckého a následně tažného lana
bylo poštovní vozidlo bezpečně vytaženo.
Dne 5. 1. 2016 v 8.25 hod. byla Obecní
policie Zdiby vyrozuměna místním
občanem, že na zasněžené dvojproudové
komunikaci Pražská ve Zdibech došlo
k dopravní nehodě a vozidlo najelo
na středový pás. K události byla okamžitě
vyslána autohlídka strážníků.
Až na místě bylo zjištěno, že osobní
vozidlo srazilo školáka na přechodu
pro chodce. Strážníci zahřívali chlapce
za pomoci izotermické fólie ze zdravotnického batohu až do příjezdu Zdravotnické záchranné služby Středočeského
kraje. Strážníci u řidiče provedli dechovou
zkoušku, ztotožnili účastníky a zajistili
místo nehody do příjezdu policistů.
Dne 1. 1. 2016 nastoupil do pracovního
poměru k obci Zdiby, Obecní policii
Zdiby náš bývalý strážník, nyní zastupitel
obce Husinec Bc. Dušan Soukup, který
v minulosti pracoval jako profesionální
hasič v Praze, záchranář ZZS, místostarosta obce Husinec, voják Armády ČR,
velitel jednotky dobrovolných hasičů obce
Husinec a Zdiby.
Luděk Wachtl
velitel Obecní policie Zdiby

pravomoci strážníků
Již nyní jsou strážníci na rozdíl
od policistů oprávněni řešit
v blokovém řízení přestupky v oblasti
porušování obecně závazných vyhlášek a nařízení obcí, včetně přestupků
v oblasti taxislužby podle zákona
o silniční dopravě.
Některé přestupky je oprávněn řešit
blokově pouze policista nebo strážník
a nebo celník.
Od 1. 1. 2016 nabývá platnost novela
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích. Strážníci obecních policií
budou jako jediný orgán v ČR „nově“
oprávněni řešit v blokovém řízení
do 5 000 Kč na dálnici, silnici, místní
komunikaci, veřejně přístupné účelové
komunikaci např. tyto správní delikty
a přestupky:
Znečistění, poškození komunikace,
bez průtahů neodstranění znečištění, alespoň provizorně neoznačení, neoznámení
vlastníku, případně správci komunikace,
bez povolení užití komunikace k přepravě
zvlášť těžkých vozidel nebo rozměrných
nákladů nebo vozidel, jejichž povolená
rychlost je nižší než stanoví předpis,
neoprávněně zřídí objížďku, neoznačení
uzavírky, objížďky, neoprávněné odstranění, zakrytí, přemístění, osazení, pozměnění dopravní značky, používání sněhových

řetězů v úsecích, kde není dostatečně
sníh a led, používání hrotů v pneumatikách, vypouštění vody, splašků, tekutých
odpadů na komunikaci, otáčení zemědělských strojů při provádění polních
prací na komunikaci, odstavování vraků,
zřizování reklamních zařízení bez povolení, provádění stavebních inženýrských
prací, audiovizuální tvorby, provozování
prodejních pojízdných stánků, pořádání
sportovních, kulturních, náboženských
akcí v případech, jestliže jimi mohla být
ohrožena bezpečnost, plynulost, silničního
provozu, porušování výjimečného povolení k užití komunikace, pásovými vozidly,
jejichž kola nejsou opatřena pneumatikami nebo gumovými obručemi, samojízdnými stroji a přípojnými vozidly traktorů
bez technické způsobilosti atd.
Současně zákonodárci odebrali úředníkům základních obcí (např. Zdiby, Klecany) oprávnění projednávat přestupky,
správní delikty podle tohoto zákona.
Správním orgán oprávněný projednávat
správní delikty bude obecní úřad s rozšířenou působností (u nás MÚ Brandýs
nad Labem-Stará Boleslav).
Luděk Wachtl
velitel Obecní policie Zdiby
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telegraficky
Někteří z nás jsou
proti všem a všemu
Bohužel mezi námi žijí lidé, kteří
jsou proti všem a proti všemu.
Komu vadil dřevěný plůtek, že ho
rozštípal?

Vánoce v kostele
Oslavy vánočních svátků ve zdibském kostele se staly už tradicí.
Začalo to docela nenápadně
nejdříve výstavou Přtíbramského
betlému na Štědrý den odpoledne.
Pak se přidala po dohodě s paní
ředitelkou Koktanovou základní
škola se svými besídkami a nakonec ve spolupráci s Obecním úřadem sbor mratínské Meluzíny.

kroužek výtvarné výchovy
Přišel konec pololetí a s některými žáčky výtvarné výchovy se
rozloučíme, na druhou stranu ale také nové přivítáme.
Proto bych se s Vámi dnes chtěla podělit o atmosféru a výsledek jedné
podzimní hodiny, na kterou si třeba podle popisů z el. třídní knihy
vzpomenete. Jednalo se o velkou pravěkou jeskynní malbu, jejíž výsledek
jste nemohli vidět na vlastní oči, protože děti pracovaly společně
na velkém papíře. Posílám Vám fotografie z průběhu tvorby i jejího
výsledku (tento obrázek nemá „nahoře“ ani „dole“).
Věřím, že Vaše dítě Vám určitě rádo samo ukáže, která část malby
vznikla pod jeho rukama. A doufám, že Vám obrázek udělá stejnou
radost jako mně.
Přeji krásný den.
Jana Hylmarová, lektorka výtvarné výchovy

Mistrovství regionu MAS
Nad Prahou na horských
kolech
V neděli 22. května 2016 se uskuteční již 3. mistrovství regionu
Nad Prahou v závodech na horských kolech. V rámci popularizace sportování v přírodě účastníci
zabojují o unikátní mistrovské
dresy a poháry pro nejúspěšnější
tři závodníky v každé kategorii.
Sledujte webové stránky závodu
www.xcobeckov.cz

Ochotníci Zdiby – TJ Sokol Veltěž
pořádají na podporu své činnosti
ve dnech 8.-9. 4. 2016
v Sokolovně ve Veltěži BLEŠÍ TRH.
Pokud byste nás rádi podpořili věnováním
nějakých, pro Vás již nepotřebných věcí,
navštivte nás ve vestibulu sokolovny
v pátek 8. 4. v čase 16-19 hodin.
Prodej proběhne v sobotu 9. 4.
od 9 do 15 hodin v sále sokolovny.
Podrobnosti naleznete včas na nástěnkách
v obci, Facebooku, v aktualitách na stránkách
obce a ve Vašich schránkách.

Těšíme se na hojnou účast!
Pro bližší informace volejte tel. 605 211 732
www.facebook.com/ochotnici.zdiby
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rekordní knihovna
Loňský rok byl pro knihovnu rekordní. Knihovna prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Rozšířila
se výpůjční doba. Také bylo za celé působení vypůjčeno nejvíce knih – 10 052. Celkem
knihovnu při 1 785 návštěvách navštívilo 260 zapsaných čtenářů, z toho 92 dětí. Přibylo
500 nových knih a 422 jich bylo vyřazeno.
Koncem roku byla v knihovně provedena inventura knih a chybělo 7 svazků. Naši čtenáři
jsou poctiví a knihy se v knihovně neztrácejí kromě knih autora S. Kinga. Toho si některý
čtenář tak oblíbil, že si svazky tajně odnesl.
Nové knihy najdete na stránkách obce Zdiby. Knihy si můžete zarezervovat na adrese
knihovna.zdiby@seznam.cz nebo na telefonu 607 910 258.
Hana Jandovská, knihovnice
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Vodní ptáci v ZŠ Zdiby

Zájezd do Anglie

Jako každý rok se nám i dnes dostalo velmi vřelého přijetí pedagogů
a dětí prvního stupně Základní školy Zdiby. Skutečnost, že do místní
školy jezdíme s našimi programy již několik let, se výrazně projevila
na ornitologických znalostech všech zúčastněných dětí. Dokonce i děti
z první třídy si pamatovaly mnohé z naší loňské návštěvy jejich mateřské
školy.
Mnoho přírodovědných informací jsme se dověděli již od samotných
dětí, například proč se samci pávů pyšní tak krásnými pery nebo jaká jiná
zvířata mají ještě mezi prsty plovací blány.

V prosinci se vydali vybraní žáci naší školy společně s paní učitelkou
J. Vojtkovou do anglického Hastingsu. Tato akce byla financována
z prostředků EU v rámci Výzvy č. 56, kterou se podařilo paní ředitelce
L. Koktanové pro školu získat.
Děti navštěvovaly anglickou školu a svoji angličtinu mohly procvičovat
i během výletů, které společně podnikaly.
Petra Pavlíková

Všechny děti byly moc šikovné a pozorně naslouchaly dalším zajímavostem tentokrát ze života vodních ptáků. K tomu, aby na naše vodní
ptáky nezapomněly, přispěly opět nejvíce ukázky živých zvířat, která si
děti mohly prohlédnout zblízka a některá dokonce i pohladit.
Děkujeme za velmi příjemnou atmosféru a těšíme se na další setkání.
Dana Adamová, Ornita

Vánoční setkání recitátorů
S radostí jsme opět přijali pozvání od ZŠ Vítězslava Hálka z Odolena
Vody a zúčastnili jsme se vánočního recitačního setkání.
Účast byla hojná. Sešlo se 50 recitátorů od 1. až po 9. ročník. Naši školu
reprezentovali vítězové školního kola Katarína Klinerová a Adam Slavík
ze 3. třídy, Jana Bičáková a Anna Pumannová ze 4. třídy, Karolína
Rousková a Valentýna Sládková z 5. třídy.
Všechny děti dostaly jako odměnu krásné knihy.
Tímto bychom chtěli poděkovat dětem za jejich hezký přednes
a organizátorům za milé setkání.
Petra Pavlíková
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HOBR ExPRESS
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
BRNKY-ZLATÝ KOPEC-ZDIBY-HOLOSMETKY

jízdní řád od 4. 1. do 30. 6. 2016
přemyšlení-zdiby, na zn. Z
Z polní

škola Z

veltěžská Z
v kopci Z

Z zelená

na ladech
Z
Z liliová
Z u vodojemu

Z zlatý kopec

Z šípková
Z pod hájem

Z výhledová, na zn.
Z u kovárny

Z oblouková
Z ke špičce
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RÁNO
Ke Špičce
Oblouková
U Kovárny
Pod Hájem
Šípková
Zlatý kopec
Liliová
Veltěžská
U Vodojemu
Zelená
Polní
V Kopci
Na Ladech
U Kovárny
Pod Hájem
Šípková
Zlatý kopec
Liliová
Veltěžská
Škola

JÍZDNÍ ŘÁD
ODPOLEDNE
7:00 Škola
7:01 Polní
7:02 Zelená
7:04 U Vodojemu
7:05 Zelená
7:06 Polní
7:08 V Kopci
7:10 Na Ladech
7:15 Zlatý kopec
7:17 Šípková
7:18 Pod Hájem
7:20 U Kovárny
7:22 Pod Hájem
7:30 Šípková
7:32 Zlatý kopec
7:33 Liliová
7:34 Veltěžská
7:36 Škola
7:38
7:40

15:00
15:03
15:04
15:06
15:07
15:08
15:09
15:10
15:12
15:13
15:14
15:17
15:19
15:20
15:21
15:23
15:25
15:27
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Myslivecký ples spolku
Zdiby–Klecany

Myslivost 2015
Když se ohlédneme za právě uplynulým
rokem, můžeme s uspokojením konstatovat,
že vzájemné vztahy mezi zástupci okolních
obcí a naším mysliveckým spolkem se již
tradičně udržují na velmi dobré úrovni.
Proto chceme touto cestou poděkovat
za podporu, které se nám dostává jak formou
finančních příspěvků, tak možností prezentace
článků s mysliveckou tematikou v místních
časopisech, případně na webových stránkách
obcí.
Finanční příspěvky jdou výhradně na akce
spojené s rozvojem myslivosti, ochrany přírody
a zlepšení životního prostředí. Mezi ně patří
nákup dospělé bažantí zvěře pro oživení krve
a zazvěření honitby, nákup krmení, minerálních
a medicinálních přípravků pro zvěř a materiálu
pro budování pachových ohradníků kolem
silnic, sloužících k omezení počtu střetů zvěře
s motorovými vozidly, i pro údržbu a obnovu
krmných zařízení v honitbě.
Tyto činnosti vykonáváme i přes pokračující
snižování výměry honební plochy vlivem další

výstavby skladových areálů i rodinných domů
i přes intenzivní chemizaci velkoplošného
zemědělského hospodaření. Jsme přesvědčeni,
že akce zaměřené na zachování původních
druhů zvěře v ekosystému od nepaměti žijících
mají smysl i v naší příměstské honitbě, a jsme
rozhodnuti v nich pokračovat.
V článcích pravidelně zasílaných
do Zpravodaje se zaměřujeme na mysliveckou
historii, zoologii zvěře, přírodní zajímavosti
i na aktuální dění v našem Mysliveckém spolku
Zdiby – Klecany. I v právě uplynulém roce jsme
informovali o brigádách, akcích pro veřejnost
sloužících ke zpopularizování myslivosti jako
součásti národní tradice, o cvičných střelbách
našich členů i o tradičním mysliveckém bále.
Jsme velmi rádi, že můžeme seznamovat
spoluobčany s naší činností a jsme vděčni
za každý jejich ohlas.
Všem čtenářům přejeme v roce 2016 hodně
štěstí, zdraví a úspěchů.

V sobotu dne 16. ledna 2016 uspořádal náš Myslivecký spolek Zdiby –
Klecany v sále sokolovny ve Veltěži tradiční, v pořadí již šestý, myslivecký
ples.
Na zahájení vystoupili trubači se slavnostními loveckými fanfárami,
aby přivítali hosty, včetně zástupců města Klecany, obce Zdiby i obcí
okolních.
Zaplněnému sálu hrál k tanci i poslechu oblíbený Taneční orchestr
Stanislava Douši. Tak jako každý rok proběhlo i losování cen bohaté
zvěřinové tomboly. Dá se říci, že ona, kvalitní hudba a příjemné prostředí
velkého sálu táhne návštěvníky každý rok.
Je potěšitelné, že mezi nimi se každoročně objevuje mnoho mladých lidí,
kteří si slavnostní atmosféru plesu užívají. Zájem veřejnosti nás zavazuje
k tomu, abychom v plesové tradici pokračovali.
Těšíme se na shledání na příštím plese v lednu 2017.
Ing. Jindřich Trpák

Ing. Jindřich Trpák

Myslivecké sdružení „BECKOV“ Bašť
Vás srdečně zve na

MYSLIVECKÝ PLES
který se koná

20. 2. 2016 v sokolovně ve Veltěži.
Ples je NEKUŘÁCKÝ.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina KRÉDO.

Autobus
1. trasa: Dolínek 18:30, Pan. Břežany 18:35, Baštěk 18:40, Bašť 18:45, Klíčany 18:50, Veltěž 19:00
2. trasa: Sedlec 19:10, Bořanovice 19:15, Líbeznice-stavebniny 19:20, Veltěž 19:30

Začátek 20:00

Vstupné 150 Kč

Bohatá tombola

Vstupenky: 721 804 568 – J. Celler
inzerce

Prodej slepiček

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 až 19 týdnů.

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

Prodej se uskuteční:

28. února 2016 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
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HC Kohouti Zdiby
Rádi bychom touto cestou informovali
naše spoluobčany, že Zdiby mají
i vlastní amatérský hokejový tým, který se skládá z většiny místních borců
doplněný o hráče z blízkého okolí.

Rádi bychom do týmu přivítali pár dalších
místních hokejových nadšenců. Více info
naleznete na facebook.com/hckohoutizdiby, kontakt SPA31@seznam.cz.
Tomáš Rosenberger

Své zápasy hrajeme na Mělníce v rámci
místní neregistrované soutěže
(www.hcjuniormelnik.cz – RHML).
Výsledky jsou momentálně nevalné,
a zejména úvod nového roku nás nezastihl v dobré „formě“, ostatně výsledky
6:12, 2:11, 5:11, 3:11 a 3:7 hovoří jasně.

2015/2016

2015/2016

2016/2017

Naše utkání jsou vždy o víkendech, aktuální rozpis naleznete na výše uvedené
webové stránce.

Zápis k předškolnímu vzdělávání
v Základní škole a Mateřské škole Zdiby, okres Praha-východ

Nábor trenérů - pomocníků
Tělocvičná jednota Sokol Veltěž hledá tatínky (maminky), kteří jsou
ochotni se věnovat naší fotbalové mládeži.
V současné době máme již naše trenérské kapacity zcela vyčerpány
a touto cestou se snažíme najít schopné lidi, kteří jsou ochotni nám
pomoci.
Jedná se o výpomoc na trénincích, které jsou dvakrát až třikrát týdně
po 1,5 hodinách, případně účast na zápasech. Jde nám o to, abychom
nemuseli z kapacitních důvodů omezovat počty dětí v nejmenší věkové
kategorii, tzn. do 8 let. Případně bychom chtěli ještě přidat věkovou
kategorii, a to minipřípravku, tzn. děti do 6 let. U této věkové kategorie
je velice důležité, aby se jim věnovalo více lidí, protože tyto děti udrží
pozornost pouze krátkodobě. Případní zájemci se mohou hlásit buď
telefonicky na čísle 725 021 898 nebo osobně na trénincích. Velice
děkujeme.
Zdeněk Jurkeník, TJ Sokol Veltěž

Zápis do MŠ bude probíhat
3. 5. 2016 v časech 8:00-11:00 hod. a 13:30-16:00 hod.
Zákonný zástupce dítěte předloží:
- platný občanský průkaz,
- originál rodného listu dítěte,
- potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom,
že se dítě podrobilo pravidelnému očkování podle § 50 zákona
č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví, ve znění pozdějších předpisů
(viz. formuláře na webových stránkách nebo osobně v MŠ),
- vyplněnou žádost, podepsanou oběma zákonnými zástupci
(viz. formuláře na webových stránkách nebo osobně v MŠ).
Pokud spolu rodiče dítěte nežijí ve společné domácnosti a jeden z rodičů má dítě
soudně svěřené do své péče, musí dokladem u zápisu prokázat, že je oprávněn
sám dítě zastupovat.
Dne 9. 5. 2016 od 12:00 do 16:00 hodin se mohou zákonní zástupci vyjádřit
a nahlédnout do podkladů správního řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání, v souladu s § 36 od. 1 a 3 správního řádu, před vydáním rozhodnutí
ředitelky školy.
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, bude zveřejněno do 30 dnů
od podání žádosti v MŠ vyvěšením seznamu pod registračním číslem dítěte,
které zákonný zástupce dítěte obdrží při zápisu do MŠ.
Nepřijetí bude posláno poštou do vlastních rukou, do 30 dnů od podání žádosti.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Zdiby, okres Praha-východ stanovila
následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě
ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce
překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

1. Žadatel v posledním roce před zahájením školní docházky.
2. Trvalé bydliště žadatele v obci Zdiby.
3. Doklad od lékaře o provedení stanovených pravidelných očkováních
žadatele.
4. Věk žadatele – děti jsou přijímány dle data narození, od nejstaršího
po nejmladší až do naplnění kapacity mateřské školy.
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25. 1. 2016

11

ZDIBSKÝ Z PRAVODAJ

únor 2016

Napoleon Bonaparte: „Budoucí osud...“

(Tajenka: dítěte je vždy dílem matky.)

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 šířku

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

