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masopustní vesElí ve zdibech

slovo starosty

Jelita a jitrnice nebo srdíčko a kytička? Ve Zdibech na svatého Valentýna 14. února jasně
zvítězilo jídlo a zábava.
Zdibští ochotníci jako každoročně uspořádali slavnostní pochod maškar obcí. Po několika
vydatných zastávkách s pohoštěním dorazili do sokolovny, kde za doprovodu místní hudební
skupiny propuklo všeobecné veselí.

Vážení spoluobčané,

Jak je to ve skutečnosti s kapacitou ZŠ
Naše základní škola je v současné době pouze
pro žáky 1. stupně, tj. 1.-5. třída. V každém
ročníku máme pouze jednu třídu. Jak nám ukázal letošní zápis do ZŠ na září letošního roku,
bylo by třeba otevřít dvě třídy pro prvňáky,
aby došlo k uspokojení všech žadatelů a mohli
jsme je umístit v naší škole. Takže, jak otevřít
ještě jednu první třídu a nekrást? Co příští
rok, když bude potřeba další třída? To nikdo
nevěděl, že je nutné se tímto do budoucna
zabývat? Příliš mnoho otázek, ale dobereme se
ke stejnému výsledku...
Když jsme nastoupili na obecní úřad, tak jedna
z prvních věcí, kterou jsme začali řešit, bylo na-

výšení kapacity ZŠ Zdiby tak, abychom umožnili zdibským dětem navštěvovat první stupeň
ZŠ v místě bydliště a také zajistili umístění dětí
druhého stupně do ZŠ v nejbližším okolí obce
Zdiby. Postupně jsme jednali s řediteli škol
ve Zdibech a Klecanech a také se starostou
města Klecany. Všechny tři překvapila naše aktivita, kterou podle svých vyjádření očekávali již
před třemi lety. V té době opakovaně kontaktovali starostku obce Zdiby s nabídkou vytvoření
společného školského obvodu, čímž by vznikla
povinnost ZŠ Klecany umístit i děti ze Zdib
na první i druhý stupeň ZŠ.
...pokračování na straně 2

rád bych vám popřál hezké velikonoční svátky,
které hlásí příchod jara, sluníčka a doufejme,
že i lepší nálady po zimě bez sněhu. Ale já
začnu bohužel nevesele. Předpoklad, že volby
srovnají emoce a celkově se uklidní situace
a vztahy na naší malé politické scéně, byl
mylný. V zastupitelstvu vládne těžký nesoulad,
to je fakt. My, kteří pracujeme na úřadě se
nechceme nechat zatahovat do sporů,
které nevyvoláváme. Jsou lidé, kteří se rozhodli naši práci přinejmenším ztěžovat. Častější „kontroly“ materiálů starých již několik
let, docházení na úřad z důvodů objasňování
„anonymních“ udání, dožadování se vyhledávání materálů k věcem již dávno vychladlým,
zdržuje úplně zbytečně od práce. Životní motto
„čím hůře, tím lépe“ možná naplňuje neuspokojené ambice těchto lidí, kteří mají čas
a náladu vytvářet negativní prostředí a vyžívají
se v nic neřešících sporech, ale nás to jen
zdržuje od práce. Úkolů, které jsme si dali
a vám slíbili naplnit, je více než dost.
Na většině těchto úkolů nástupem do úřadu
jsme začali okamžitě pracovat. Projekty, jako
jsou navýšení kapacity základní školy, čističky
odpadních vod, oprava koupaliště ve Veltěži,
dále úprava veřejných prostranství, likvidace
černých skládek, opravy komunikací, výstavba
komunikací... Na toto obecní pokladna stačit
nebude, musí se hledat jinde. Je proto třeba
mít projekty připravené tak dobře, aby byly
akceptovatelné pro žádosti o dotace. Nemluvě
o další denní agendě, kterou je nezbytné
provádět. Ne každému se zavděčíme,
ale tu podporu, kterou jste nám dali ve volbách, si prostě chceme odpracovat.
Jan Tvrdý
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Jak je to ve skutečnosti
s kapacitou ZŠ
a v období letních prázdnin
budeme rekonstruovat chlapecké
záchody.

...pokračování ze strany 1

Ke škodě nás, rodičů a hlavně dětí
se tímto nikdo nezabýval. Nemluvě o milionových nákladech, které
budou teď nezbytné.

Ke kompletnímu navýšení kapacity
školy je pochopitelně nutné vytvoření více tříd. Máme v jednání dvě
varianty.

Podařilo se prozatímně vyřešit
navýšení kapacity ZŠ i družiny,
a od září letošního roku otevřeme
dvě třídy pro prvňáčky. Z tělocvičného sálku opět bude třída
a předpokládáme dohodu o změně užívání nevyužitých ordinací,
kde vybudujeme nové šatny,
aby se děti nemusely převlékat
na chodbě jako doposud. Po etapách již probíhá ve staré budově
rekonstrukce rozvodů elektřiny

Je již hotový projekt, který počítá
s nástavbou na staré MŠ, a nebo
je možná výstavba nového objektu. Tady jednáme o možnosti
odkoupení pozemku na rozšíření
areálu školy. Pokud v krátké době
nenalezneme shodu s vlastníkem
pozemku, tak necháme vypracovat studii vycházející z možností
na pozemku stávajícím. Pak se
následně rozhodneme, jakou
variantu budeme realizovat.
Současně jednáme nadále s městem Klecany o možnosti umístění
dětí 2. stupně do ZŠ Klecany
a společném projektu navýšení
kapacity ZŠ Klecany, aby byly
problémy s kapacitou obou škol
z dlouhodobého hlediska vyřešené.
O vývoji situace budete průběžně
informováni.
Jan Tvrdý

inzerce

Kyvadlová doprava
Zdiby-Brnky-Zlatý kopec-Holosmetky
Uskutečnili jsme několik úvodních jednání pro zajištění přepravy školáků
a seniorů ze vzdálenějších koutů naší obce a čekáme na nabídky budoucích provozovatelů kruhové nebo kyvadlové dopravy.
Žádáme proto všechny zájemce o tuto formu dopravy, aby přišli se svými
náměty a představami na první schůzku, která se uskuteční ve středu
1. dubna 2015 v 18 hodin v Kulturním domě Veltěž (u nové školky).
Vzhledem k velikosti zasedací místnosti prosíme o vyslání vždy jednoho
zástupce za každou rodinu. Na setkání se těší
Jiří Žáček, místostarosta

Výstavba hasičské zbrojnice
a zateplení budovy OÚ Zdiby
Jak jistě všichni víte, v současné době probíhá projekt „Nástavba, přístavba a stavební
úpravy hasičské zbrojnice“. Termín dokončení je 30. dubna 2015 a podrobné zhodnocení
nechám až po tomto datu.
Zároveň s dokončováním hasičské zbrojnice se také rozběhl projekt „Snížení energetické
náročnosti OÚ Zdiby“. Na tento projekt jsme obdrželi dotaci ze Státního fondu životního
prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 1 037 560 Kč.
Na březnovém zasedání zastupitelstva bude předložen návrh na podepsání smlouvy
se Státním fondem životního prostředí o poskytnutí této podpory. Na tuto zakázku byla
veřejná soutěž s výsledkem tím, že byla podepsána smlouva o dílo s firmou MAO, a.s.,
která byla vybrána jako nejvhodnější dodavatel. Termín dokončení projektu je 5. 6. 2015
a cena za dílo je 1 248 696,74 Kč bez DPH.
Smlouva na dodavatele stavby je zveřejněna na veřejném profilu zadavatele obce Zdiby
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00241032?tabs[xenorganization_detail_orders]=2.
O dalších podrobnostech vás budu informovat v příštím vydání Zdibského zpravodaje.
Zdeněk Jurkeník
inzerce

kontakty
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
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Dopravní značení
v obci
20. ledna 2015 se podařilo spojit síly
Obce Zdiby, dopravního inspektorátu
středočeského kraje a odboru dopravy
Městského úřadu Brandýs nad Labem,
a prodiskutovat přímo v terénu požadavky
obce Zdiby na klíčové problémy řešení
dopravy z hlediska bezpečnosti obyvatel.
Řešila se bezpečnost na se hlavních
komunikacích a podněty občanů došlé
na OÚ. Bylo navrženo umístění 5 zrcadel,
12 příkazových značek a 6 orientačních
značek, vybudování čtyř přechodů
pro chodce, označení parkovišť, úprava
rychlosti. Přítomní se dále dohodli na
zrychleném projednávání jednotlivých
požadavků na úpravy dopravního značení.

Jarní úklid

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

Reagujeme na aktivitu jednotlivých sdružení a spolků a vyhlašujeme jednotný jarní úklid v obci Zdiby na sobotu 28. 3. 2015. Pytle na odpadky si
můžete vyzvednout v úředních hodinách v podatelně na OÚ. Po naplnění,
prosíme, shromáždit pytle na stanovištích kontejnerů, odkud je pracovníci údržby v pondělí odvezou.

úřadovna Obecní
policie Zdiby

Děkujeme všem, kdo bojují za hezké prostředí, ve kterém žijeme.

Sbor
Dobrovolných
hasičů
telefon: 725 026 762
e-mail: info@hasicizdiby.cz

Špinavé auto, motorka, loď nebo zahradní nábytek?

Posaďte se a my přijedeme za vámi!
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nákupní vozíky

Jana Hyklová, kulturní komise

Účetní
telefon: 284 890 217
e-mail: ucetni@obeczdiby.cz

Odvoz bioodpadu v roce 2015
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,
avšak letos je to sobota sudá. 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.

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

Co umíme vyčistit?
Všechno!

Dne 21. 2. 2015 se dožila významného životního jubilea, krásných 100 let
paní Marie Seyfriedová ze Zdib. Toto významné jubileum oslavila v kruhu
rodiny plná svěžesti a zdraví. Za obec jsme popřáli paní Seyfriedové spolu
s panem starostou Janem Tvrdým a s námi přišli poblahopřát také
Mgr. Michaela Marxová-Tominová, ministryně práce a sociálních věcí ČR
a Mgr. Stanislav Huml, poslanec PSP ČR za Prahu-východ.

Postupné úpravy značení na komunikacích budou realizovány tak, aby výrazně
neomezovaly již schválený rozpočet obce.
Stav je neutěšený a každý prvek je velmi
drahý. Dlouhá nečinnost v této oblasti nás
dostává do částek, které se pohybují
ve statisících.

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

mobilní parní mytí

Gratulujeme k významnému
životnímu jubileu

Zdibský zpravodaj
Vydavatel: Obec Zdiby
Průběžná 11, 250 66 Zdiby
Evidováno Ministerstvem
kultury ČR pod číslem
E 12691.
Redakční rada:
Jan Tvrdý, Zdeněk Jurkeník,
Jiří Žáček, Štěpán Jordanov,
Hana Jandovská, Luděk
Wachtl.
Vychází nepravidelně.
Autorem neoznačených
příspěvků je redakční rada.
Zdibský zpravodaj je
doručován domácnostem
ve Zdibech zdarma.

Vítání občánků
Obec Zdiby pořádá čtyřikrát do roka
vítání občánků pro narozené děti,
které mají v obci trvalý pobyt. Vítání
občánků navázalo v minulém období
na dlouholetou tradici a je poděkováním obce Zdiby mladé generaci, která
se zde rozhodla žít a založit rodinu.
Nově narozené děti jsou slavnostně
přivítány do života starostou a zapsány do pamětní knihy obce Zdiby.
Zákon neumožňuje obcím využívat
ze systému evidence obyvatel údaje
o nově narozených občanech. Přesto
by obec Zdiby ráda zachovala tradici
,,Vítání občánků“, a proto se obrací
na Vás, rodiče novorozených dětí,
s žádostí o spolupráci.
V případě zájmu o účast na slavnosti
kontaktujte prosím paní Uhlovou
v podatelně Obecního úřadu.

Žádáme tímto o zájemce o odvoz tohoto bioodpadu, aby v termínu
do 30. března 2015 uhradili poplatek v pokladně OÚ.

Oznámení
S hlubokým zármutkem Vám oznamujeme, že dne 23. 2. 2015 ve věku
86 let zemřel dlouholetý zaměstnanec Obecního úřadu Zdiby pan Jiří
Kubík, plukovník Čs. armády v. v.
Čest jeho památce.
inzerce

ČERPÁNÍ A ODVOZ ODPADNÍCH VOD
Nabízím službu odvoz septiku fekálním vozem
o objemu 8 m3. Čerpání provádím do 24 hodin od objednání,
v případě havárie přetlakové kanalizace apod. ještě týž den.
Záleží na domluvě.
Cena včetně dokladu pro Zdiby a okolí:
1-4 m3 – 500 Kč, 5-8 m3 – 1 000 Kč
Kontakt: Josef Kdyr, Za Sokolovnou 88, Zdiby
telefon: 739 086 751
3
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Dne 24. 2. 2015 ve 14:10 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna operačním
střediskem Krajského ředitelství policie
Středočeského kraje, že na tísňovou linku
„158“ byl přijat telefonát o možném páchání sebevraždy u hřbitova ve Zdibech.
Strážníci zjistili, že se jedná o narušování
občanského soužití. Na místě zasahovala i Zdravotnická záchranná služba
Středočeského kraje. Jeden z účastníků
byl převezen do nemocnice.

Zredukování počtu černé zvěře je nutné a v zájmu všech, kterých se tento problém týká.
Škody na zemědělských plodinách, lesních porostech i škody na drobné zvěři dosahují
každoročně značných finančních hodnot. Jedinou možností, jak toho dosáhnout, je odlov,
a to jak odstřelem, tak v poslední době zaváděným odchytem.

Zároveň není z bezpečnostních důvodů povolen odlov černé zvěře souběžně se žněmi
předmětných průmyslových kultur.
To, co platí o černé zvěři v celostátním měřítku, platí přiměřeně i v honitbě Zdiby-Klecany. Dříve zde tato zvěř nebyla, výjimečně se našla stopa migrujícího kusu. S nárůstem
populace, developerských aktivit na původně orných plochách a s velkoplošným zemědělským hospodařením se zde objevovalo čím dále tím více divokých prasat,
a to v době vegetace v polích a v zimním období ve stráních podél Vltavy, kde mají relativní klid, a tam také byla nejlepší možnost k odlovu jak individuálně, tak formou naháňky.

k vyhánění černé zvěře z klidových oblastí a ta se stahuje do obydlených oblastí, jako
jsou např. Brnky, Holosmetky, Draháň, zanedbaných zahrad uvedených lokalit etc.
nebo přímo do Prahy (Bohnice, Troja). To ovšem s sebou nese podstatný fakt, že se jedná
většinou o nehonební pozemky. Na těchto pozemcích se pak může provádět odstřel opět
pouze ve zvláštním režimu, což znamená, že se tak děje na základě žádosti majitele
pozemku a po schválení úřadem – orgánem státní správy myslivosti. Toto schválení je
pak vázáno na určené pozemky, osoby a časové omezení.
Na závěr chceme ubezpečit, že se snažíme v rámci možností zlepšovat životní prostředí
(např. výsadba zeleně), chránit lovnou zvěř (např. pachové ohradníky) i ostatní živočichy,
přikrmovat je v době nouze a rozhodně se nebráníme spolupráci na projektech, které
smysluplně přispějí k lepším životním podmínkám lidí i zvěře. Za poslední 3 roky bylo
v katastru honitby spolku Zdiby-Klecany uloveno 110 ks černé zvěře, převážně individuálním lovem. Naháňky poblíž obydlených okrajů obce nepřichází v úvahu i pro značnou
nelibost obyvatel, ale hlavně z důvodu zachování pravidel bezpečnosti při lovu.

Vzhledem k celoročnímu pohybu turistů, cykloturistů, musherů, koňáků etc., dochází

JUDr. Václav Holý, MS Zdiby-Klecany

Naše cesty – nekonečný příběh
V poslední době dostávám petice
od občanů na stejné téma – cesty.
Žádáte o opravy cest umožnujících příjezd k vašim domovům
nebo dokonce o jejich kompletní
rekonstrukce. Každou žádostí
či připomínkou se zabýváme
individuálně, proto není sbírání
podpisů potřeba. Stávající situaci
velmi dobře známe. Rádi bychom,
abyste měli cesty upravené. Ne
jako tankodromy. Není to v naší
neochotě, silnice opravovat,
ale ve finančních možnostech
obce. Není možné zajistit opravy
skoro 80 km komunikací tak,
aby byli všichni spokojeni.
Zdiby jsou neskutečně rozsáhlá
a plošně „roztahaná“ obec,
která se utvořila spojením staré
části, nově vystavěných obytných
oblastí a rozesetých chatových
osad. Pokud se týká kvality cest,
tak nejlepší situace je v nových
lokalitách Dallas a Central Group,
kde byly komunikace včetně inženýrských sítí vybudovány investorem. Neuspokojivý stav vozovek je
v oblastech sice s novou
výstavbou (Zlatý kopec a některé
části staré obce v postranních ulicích), ale bez jakékoliv koncepce.
Nejhorší stav silnic je v chatařských
osadách a příjezdových cestách
k nim, kde si lidé přestavěli chaty
na rodinné domy a nyní požadují
po obci vybudování inženýrských
sítí a rekonstrukci komunikací.
Jedná se převážně o účelové
4

komunikace 4. třídy s hliněným
povrchem. V obci Zdiby je
v současnosti přihlášeno 3 000
obyvatel, přičemž jich tady přibližně bydlí 5 000. Na každého přihlášeného občana obec dostává
finanční příspěvek, který zvyšuje
její rozpočet, a tím i možnost
do obce investovat.
Rešením je dobudování inženýrských sítí tam, kde ještě nejsou.
Následně se pokusíme o postupné
vybudování komunikací na hlavních tazích, tzn. do Brnek, na Holosmetky a na Zlatý kopec. Toto
jsou dva hlavní záměry, kterými
se budeme zabývat v tomto volebním období. Jedná se o finanční
náklady cca 120 mil. Kč. Tuto
částku se pokoušíme získat
z dotací vypsaných státem
se spoluúčastí obce. Je to záměr,
který, když se podaří zrealizovat,
následně umožní budování přípojek a postranních komunikací (to
už ale mluvím o dalším volebním
období). Je to bohužel běh
na dlouhou trat a je třeba systematicky a systémově projekty připravovat, i když se budou přelévat
do dalšího volebního období.

Obecní policie Zdiby obdržela
z dotace techniku na povodně

Ze života Obecní policie

přemnožená divoká prasata

Současné podmínky tomu ale příliš nenapomáhají. Za posledních 10 let došlo k několikanásobnému rozšíření výměry pěstované kukuřice a hlavně řepky, což představuje
pro divoká prasata ideální kryt a obživu, a tomu odpovídajícímu zvýšení stavů černé zvěře. Pokud jde o vlastní odstřel, je v podmínkách zalidněné a zastavěné příměstské oblasti
opravdu značně obtížný. Lov může probíhat pouze na honebních plochách (viz zákon
č. 449/2001 Sb., o myslivosti), což si občané málo uvědomují, přičemž prasata se
vyskytují ve značném počtu též na plochách nehonebních, kde se odstřel může provádět
jen za zcela zvláštních podmínek. Vstupovat s loveckou zbraní, loveckým psem, popřípadě loveckým dravcem za účelem lovu na nehonební pozemky nelze bez zvláštního
rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti (§ 41 cit. zákona o myslivosti) a bez souhlasu
vlastníka, popřípadě nájemce nehonebních pozemků. Lovit kulovou zbraní v blízkosti
obydlí či průmyslových staveb představuje obrovské riziko, kterého si musí být každý
myslivec vědom. Jen pro názornost uvádíme, že kulové střely jsou konstruovány
se smrtícím účinkem na vzdálenost přesahující 1 km.
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Zatím nezbývá nic jiného, než
vlastními silami a z vlastních, jen
malých zdrojů udržovat všechny
cesty sjízdné. Posílili jsme údržbu
obce, zakoupíme kvalitnější
strojové vybavení, aby opravy
cest mohly být častější a alespoň
na více frekventovaných místech
kvalitnější. Zároven počítáme
s vaší brigádnickou ochotou,
kdy na požádání zajistíme štěrk
nebo recyklát.
Závěrem, pokud jste měli trpělivost se dočíst až k těmto řádkům,
bych rád řekl, že pracujeme
opravdu usilovně, hospodaříme
efektivně s každou korunou z rozpočtu obce, i když tento rozpočet
30 mil. Kč (z toho nezbytné výdaje
obce jsou 25 mil. Kč – škola,
školka, provoz úřadu, kanalizace,
osvětlení) je velmi limitující
pro věci, které jsou tady potřeba
udělat. Hlídáme si vypsání dotací,
které se nás týkají. Ne každému
naše působení na úřadě přišlo
vhod, nicméně jsme si stanovili
zásadní pravidlo, které zohledňuje
zájem obce, jen obce
a ne jednotlivců.
Jiří Žáček,místostarosta

tekuté zlato
zažene chřipku

Chřipková epidemie řádí, a tak určitě přijde
vhod sklenice s medem. Máte doma ten
kousíček ryzí přírodní substance? Říká se
mu tekuté zlato nebo také dar bohů. Napříč
dějinami i kulturami byl vždy velmi ceněn
nejen jako sladidlo, ale i pro svoje jedinečné
léčebné vlastnosti. Jeho barva a chuť se liší
v závislosti na zdroji snůšky, proto se jako
spotřebitelé můžeme setkat s barevnými
odstíny od téměř čiré až po tmavě hnědou
a s chutí jemnou i výraznou. Obecně se dá
říci, že světlý med má méně výraznou chuť
než tmavý.
Med se podle rostlinného původu dělí
na med nektarový a medovicový. Nektarový
med pochází z nektaru květů, proto bývá
označován jako květový med. Medovicový
pochází z výměšků hmyzích druhů, jako jsou
např. mšice, molice, červci a další, živících
se rostlinnými šťávami nejčastěji jehličnatých stromů, proto je často označován
jako lesní med. Není ovšem možné přesně
sledovat, kde a co včelky sbíraly, ale podle
barvy lze říci, že čím je med tmavší, tím je
v něm více medovice. Tmavší medy obvykle
obsahují větší množství minerálů. Světlejší
medy jsou bohatší na bílkoviny. Nedá se
tedy jednoznačně říci, který med je lepší,
zdravější nebo snad kvalitnější. Každý je jiný,
jak nám ho příroda namíchala.
V naší lokalitě bývají převážně světlé medy.
Včelky zde sbírají v přírodě, která je obklopuje. Stačí se při procházce rozhlédnout, kolik
zde máme zahrad, ovocných stromů, polí
i divoké přírody. A kousek toho všeho máme
doma ve sklenici. Uvaříme si čaj, počkáme
až trochu zchladne, přidáme citrón a med.
Zalezeme do pelíšku, vzpomeneme si na pilné včelky a horké letní slunce a tu ošklivou
chřipku přečkáme.
Jitka Brožová

Dne 19. 2. 2015 ve 12:58 hod. byla
Obecní policie Zdiby vyslána místostarostou obce do lokality V Zátiší. Obecní úřad
Zdiby přijal telefonické hlášení o volání
o pomoc z rodinného domu. Hlídka strážníků na místě zjistila, že se v uzamčené
nemovitosti nachází starší poraněná žena,
vyrozuměla Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje a Zdravotnickou
záchrannou službu Středočeského kraje.
Babička byla poté převezena
do nemocnice.
Dne 16. 2. 2015 v 10:45 hod. byla Obecní
policie Zdiby vyrozuměna, že v lokalitě
u dětského hřiště ve Zdibech dochází
k narušování občanského soužití. Hlídka
strážníka poté zajistila dodržování veřejného pořádku.
Dne 14. 2. 2015 od 9:30 hod. zajišťovali
strážníci Obecní policie Zdiby silniční dohled a veřejný pořádek při konání kulturní
akce „Zdibský masopust“. I druhý ročník
masopustního průvodu měl vysokou
návštěvnost.
Dne 3. 2. 2015 v 16:00 hod. byla Obecní
policie Zdiby informována, že v lokalitě
K Rokli, Zdiby důchodkyně ve věku
85 let podepsala nevyplněnou plnou moc
podomnímu prodejci elektřiny. Strážník
dohledal prodejce, zajistil navrácení
podepsaných plných mocí a ve spolupráci
se starostou nechal v obci vylepit informační letáky.

Dne 2. 2. 2015 v 17:45 hod. byla Obecní
policie Zdiby vyrozuměna, že u silnice Čsl.
armády v Klecanech leží ve sněhu muž
pod vlivem alkoholu. Strážník promrzlého
muže vzbudil, provedl dechovou zkoušku
s výsledkem 3,11 promilea kontaktoval Zdravotnickou záchrannou službu
Středočeského kraje. Promrzlý muž byl
převezen do nemocnice.
Dne 22. 1. 2015 ve 14:27 hod. byla
na Úřadovnu Obecní policie Zdiby předána úřednicí OÚ Zdiby zmatená, ztracená
osmdesátiletá babička. Strážníci za pomoci připojení do Centrálního informačního systému evidence obyvatel ČR a poté
Dálkového přístupu do Katastru nemovitostí ČR dohledali rodinné příslušníky.
Strážníci si na místo vyžádali Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského
kraje. Babička byla převezena
do nemocnice.
Dne 21. 1. 2015 v 8:31 hod. byla Obecní
policie Zdiby vyrozuměna občanem
z Klecan, že u komunikace Do Klecánek,
Klecany leží muž pod velkým vlivem
alkoholu. Hlídka strážníků se poté marně
pokoušela provést dechovou zkoušku
na přítomnost alkoholu. Při hledání průkazu totožnosti nalezli strážníci mnoho léků
a průkaz diabetika. Strážníci okamžitě
vyhodnotili, že se jedná o hypoglykemický
záchvat (školení ZZS, „first responder
AED“), muži poskytli první pomoc
a kontaktovali Zdravotnickou záchrannou
službu Středočeského kraje.
Dne 14. 1. 2015 od 10:00 hod. zajišťovali
strážníci Obecní policie Zdiby hlídkovou
službu při dni „Otevřených dveří“
v Základní škole ve Zdibech. Strážníci
každodenně zajišťují i bezpečné přecházení školáků přes přechod.
Luděk Wachtl
velitel Obecní policie Zdiby

Obecní policie Zdiby (OP Zdiby) obdržela v průběhu ledna 2015
z účelové dotace ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků
živelních katastrof v rámci tématického zadání „Podpora hejtmana“ techniku pro stávající záchranný raftový člun (výztužný rám, podlážky, přívěs,
motor a tender).
OP Zdiby je od 17. 10. 2007 zařazena mezi ostatní složky integrovaného
záchranného systému (IZS), a to dle dohody mezi obcí Zdiby a Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje. Navíc dle § 15, odst. 1,
zákona č. 239/2000 Sb., o IZS, orgány obce – obecní policie zajišťují připravenost na mimořádné události a podílejí se na provádění záchranných
a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva.
I v období mimo povodeň je povodňovým orgánem dle § 77, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, i OP Zdiby. Strážníci zejména zabezpečují hlásnou povodňovou a hlídkovou službu. V době povodně se podílejí
na zabezpečení evakuace a stravování evakuovaných občanů, zajištění
hygienické, zdravotní péče a po řece organizují náhradní zásobování
zaplavených občanů. Vedoucí OP Zdiby je stálým členem povodňového
orgánu – povodňové komise obce Zdiby a města Klecany.
Při zákazu plavby (vyhlášení 2. a 3. stupně povodňové aktivity) je obecní
police oprávněna dle § 22, odst. 1, zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, provádět záchranné nebo likvidační práce a § 6, vyhlášky
č. 241/2002 Sb., Ministerstva dopravy ČR plnit služební úkoly.
Strážníci OP Zdiby se postupně vzdělávají. Mají odborné osvědčení
v oblasti Integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva
v podmínkách územně samosprávných celků od Vzdělávacího institutu
Středočeského kraje. Také jsou držiteli platných způsobilostí k vedení
plavidla od Státní plavební správy. Vedoucí strážník má navíc odborné
osvědčení v oblasti Přípravy na mimořádné události a krizové situace
a jejich řešení od Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.
Luděk Wachtl
velitel Obecní policie Zdiby
inzerce

Summer Camp

Letní příměstský tábor s angličtinou
Poznáváme svět: 13.-17. 7. 2015
Země kolem nás: 17.-21. 8. 2015

Skupinky max. 10-12 dětí (3-5 let / 6-10 let)

8:30-13:00 – 1 700 Kč / 8:30-16:30 – 2 200 Kč
Zajištěn pitný režim, strava (svačina, oběd, svačina)
Kontakt: Bc. Hana Jizbová, tel.: 739 652 773
e-mail: zdiby@mortimer-anglictina.cz
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zdibský masopust obrAzem
14. 2. 2015
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Zápis do 1. třídy
Ve dnech 11. a 12. února 2015 proběhl ve zdibské základní škole zápis
do první třídy pro školní rok 2015/2016. Zápisu se zúčastnilo celkem
61 dětí. Pro některé z nich to byl v pořadí již několikátý zápis, takže uvidíme, kolik dětí skutečně do první třídy v září nastoupí.
Děti společně s učitelkami poznávaly geometrické tvary, barvy, některá
písmenka a číslice, malovaly a také počítaly na školních tabletech.
Věříme, že dětem i jejich rodičům se u nás ve škole líbilo. Snad o tom
svědčí následující poděkování jedné z maminek, které nás velice potěšilo.

2015/2016

Dobrý den, paní ředitelko,
ráda bych Vám napsala, jak na mne velice dobře zapůsobil průběh zápisu
studentíků do 1. tříd.
Již vloni jsem zaznamenala a letos se opakovalo (oproti zkušenosti
z jiných ZŠ) osobní a milý přístup vyučujících. Možnost setkat se na chodbě přímo s Vámi a zeptat se na věci související s chodem školy. Člověk
má téměř trému, jako kdyby dítě šlo skládat určitou zkoušku, když zmizí
s paní učitelkou za dveřmi.:) Ale nepochybně nejocenitelnější je „výstup“.
Rodiče dostávají od paní učitelky zpětnou vazbu – podrobné a věcné
informace o práci svých dětí s vyučujícím. Také dostávají rady, co by měli
doma trénovat, napravit apod. Navíc vše probíhá v příjemném klidu
a pohodě.
Toto na jiných školách schází. Zápis je skoro hromadnou a anonymní akcí
s cílem vyplnít řádně veškeré dokumenty, odzkoušet jednoho z mnoha
žáků a bez výsledku či pohovoru s paní učitelkou vrátit se zpět domů.
Myslím, že již tato první zkušenost ukazuje na kvalitu a osobní přístup
zdibské ZŠ vůči studentům. A lidé jsou skutečně spokojeni.
Přeji pěkný týden.

Zápis do MŠ bude probíhat
28. 4. 2015 v časech 8:00-11:00 hod. a 13:30-16:00 hod.

S pozdravem
H. Jizbová
inzerce

ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
VÝROBA – PRODEJ – SERVIS

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

NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU
JÍMKY, ČERPACÍ ŠACHTY

VÝROBA – PRODEJ – SERVIS – DOPRAVA
Biowa s.r.o., Zemědělská 108, 250 66 Zdiby
email: info@biowa.cz, tel.: 775 722 600
www.biowa.cz

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 11. 5. 2015 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 .

inzerce

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016
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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