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NABÍDKA PRÁCE

NABÍDKA PRÁCE

PŘIJMEME PRACOVNÍKY/CE
NA ÚKLID NA DPP

PŘIJMEME PRACOVNÍKY/CE
NA ÚKLID NA HPP

Pondělí až pátek
17:00-22:00 hod.

Pondělí až pátek
7:00-15:30 hod.

MZDA 6 500 Kč brutto,
vlastní auto podmínkou

MZDA 13 500 Kč + prémie,
vlastní auto podmínkou

PRACOVIŠTĚ:
PRŮMYSLOVÁ ZÓNA ZDIBY

PRACOVIŠTĚ:
PRŮMYSLOVÁ ZÓNA ZDIBY

NÁSTUP IHNED

NÁSTUP IHNED

KONTAKT:
737 991 105
e-mail: cepickova@hgs.cz
www.hgs.cz

KONTAKT:
737 991 105
e-mail: cepickova@hgs.cz
www.hgs.cz

inzerce

ZAJÍMALA BY VÁS PRÁCE, KDE:
... si můžete vydělat až 20 500 Kč a k tomu získat jedinečné beneﬁ ty?
... dostanete výplatu s jistotou každý měsíc?
... Vás nadřízený respektuje a podporuje?
... Vám je šéf k dispozici, když potřebujete?
... se nemusíte bát říct svůj názor?
... se s Vámi počítá dlouhodobě?
... jsou kolegové fajn parta a pomáhají si?

SPOLEČNOST AHOLD CZECH REPUBLIC, A.S., HLEDÁ PRO
DISTRIBUČNÍ CENTRUM, ZAJIŠŤUJÍCÍ LOGISTIKU PRO PRODEJNY
ALBERT, DO SVÉHO TÝMU KOLEGY NA POZICI:

SKLADOVÝ DĚLNÍK
NABÍZÍME:

• Mzdu až 20 500 Kč
• Jistotu výplaty každý měsíc a možnost
navýšení každý rok
• Širokou nabídku beneﬁtů (jednu
z nejzajímavějších na trhu)
• Dotovanou stravu
• Dostatečnou dobu na Vaše zaškolení, později
další profesní vzdělávání
• Podporujícího nadřízeného, kterého opravdu
zajímá Váš názor
• Zázemí stabilní společnosti, která je jedním
z největších zaměstnavatelů v ČR
• Práci na dobu neurčitou
• Příspěvek na dopravu nebo dopravu zdarma
ﬁremním autobusem
• Příplatky za víkendové a noční směny
• Příjemné ﬁremní akce pro Vás i Vaše blízké

KONTAKT:
AHOLD Czech Republic, a.s.
Dagmar Zemanová, Klecany 500, 250 67 Klecany, Česká republika
Telefon: 602 517 496
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NÁPLŇ PRÁCE:

• Příprava zboží na palety (velkoobchodní
balení)
• Manipulace s nízkozdvižným elektrickým
vozíkem
• Práce se scannerem

POŽADUJEME:

• Zdravotní způsobilost
• Ochotu pracovat ve vícesměnném provozu
• Trestní bezúhonnost

Dne 13. a 14. 11. 2015
se v sokolovně ve Veltěži
konal první Bleší trh, kterým
jsme se rozhodli podpořit
činnost místních Ochotníků.
Chci poděkovat všem, kteří se
podíleli na jeho přípravě, ale i těm,
kteří nás v těchto dnech přišli
podpořit buď donesením věcí
k prodeji anebo svojí návštěvou trhu
v den prodeje.
Mimo toho, že nakupující mnohdy
odcházeli se vskutku netradičními
kousky, jsme si všichni odnesli hřejivý
pocit ze vzájemné soudržnosti a také
to, že kulturní život v naší obci není
některým z vás tak úplně lhostejný.
V budoucnosti se těšíme
při pořádání stejné akce i na vás, kteří
jste se tentokrát nemohli zúčastnit.
Kateřina Broučková

www.obeczdiby.cz

kontakty

prosinec 2015

ze zastupitelstva

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
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:
Jan Tvrdý, Zdeněk Jurkeník,
Jiří Žáček.
Editor:
MUDr. Milan Sedlák
Vychází nepravidelně.
Autorem neoznačených
příspěvků je redakční rada.
Zdibský zpravodaj je
doručován domácnostem
ve Zdibech zdarma.

SLOVO STAROSTY
pem běží život, také trochu klidu
a dostatek času na odpočinek a regeneraci. Nejsou to jen naše občanská
zaměstnání, rodinné problémy a televize,
kteří nás dostávají do stresu a přidělávají
nám starosti. Když k tomu přičteme občasnou masáž od svých sousedů
a spoluobčanů, kteří s velkým potěšením
vyvolávají v hlavách zmatek dalších lidí
různými polopravdami a štvaním lidí
proti sobě, tak bych měl ještě jedno přání
do nového roku.

Veřejná schůze zastupitelstva se konala
dne 9.11.2015 v Sokolovně ve Veltěži.
Byla přijata následující usnesení.
• Usnesením provedlo změnu
v Jednacím řádu stran zařazování
a projednávání navrhovaných bodů
jednání zastupitelstva.
• Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace
ve výši 4.000 Kč na výdaje Sboru
dobrovolných hasičů z Programu
požární ochrany Středočeského kraje
v roce 2015.

Vážení spoluobčané,

Přeji nám všem, abychom dokázali odlišit,
co je realita, a kdy si z nás dělají cvičené
opice.

• Zastupitelstvo obce rozhodovalo
o 278 návrzích na pořízení změny č. 1
územního plánu Zdib, z toho vyhovělo
ve 107 návrzích na pořízení změny
č. 1 územního plánu, částečně
vyhovělo ve 2 návrzích a nevyhovělo
ve 168 případech návrhů na pořízení
změny č. 1 územního plánu Zdib.

co si tak popřát k Vánocům a do nového
roku? K Vánocům ono obligátní šťastné
a veselé Vánoce, mnoho štěstí a příjemné
prožití vánočních svátků. S ohledem
na to, jak je doba hektická a jakým tem-

• Následně Zastupitelstvo uložilo starostovi obce a úřadu obce bezodkladně informovat navrhovatele změn.

Vážení, chci vám poděkovat za velmi zdařilé uvítání nových občánků
do naší obce. Bylo to milé, vkusné a moc příjemné. Musím také pochválit výbornou organizaci a krásné prostory OÚ. Celý obecní úřad
i jeho okolí (samozřejmě včetně červené hasičárny) působí upraveně
a reprezentativně.

• Zastupitelstvo obce schválilo smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene ve prospěch Blanky Caro,
Radky Klabalové a Rodrigeguez
Manchola Mabel Virginia na zřízení el.
přípojky ve prospěch ČEZ Distribuce,
a. s. na nové kabelové vedení
a přípojky k NN ve prospěch manželů
Pechových a Zimmermannových
na přípojku vodovodu a kanalizace.

Šťastné a veselé Vánoce, mnoho štěstí,
zdraví a osobních úspěchů v roce 2016.
Jan Tvrdý

Vítání občánků – poděkování

Díky za pěkný zážitek a do další práce vytrvalost a optimismus.
Zdraví a příjemný den přeje
Ivana Skulínková

• Zastupitelstvo schválilo smlouvu
o zřízení věcného břemena ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. akce Zdiby
– Obvodová, akce Zdiby – Na Brnky
ve prospěch Libora Dimitrova, MUDr.
Jany Jubátové, Ladislava Vrby a Ing.
Lucie Vrbové akce sjezdu
na komunikaci ulice Centrální.
• Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek a schválilo nabídku fa. SAND
(autobusová doprava).
• Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 4 v předloženém
znění.
• Zastupitelstvo obce delegovalo
starostu Jana Tvrdého a náhradníka
Ing. Jiřího Žáčka k účasti na valné
hromadě společnosti Vodárny Kladno
Mělník.
Podrobnější informace a zápisy ze zasedání zastupitelstva můžete také nalézt
na www.obeczdiby.cz.
Milan Sedlák

HOBR Expres
o vánočních svátcích
Hobr expres nejede v době
svátků od 23.12. 2015
do 3. 1. 2016.

poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat za udržování okrasných
květin zasazených v palisádách
u silnice Průběžná (na cestě
do školy) paní Anně Jurkeníkové.
Tuto činnost provádí již několik
let bez nároku na odměnu,
v tichosti a jako samozřejmost.
Je to ojedinělé, a proto si zaslouží naše uznání a obdiv.
Jiří Žáček

3

ZDIBSKÝ Z PRAVODAJ

Multicar M27 z dotace
Po měsících čekání dorazila do obce“ zásilka“ svozového vozu Multicar
M27 a šesti kontejnerů na bioodpad, kterou získala obec z dotace
OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP a státního rozpočtu České
republiky. Celkové náklady byly ve výši 2 782 930 Kč, kde spoluúčast
obce byla ve výši 139 146 Kč.

Kontrejnery rozmístíme na jaře na chronická místa pro odvoz bioodpadu a budeme je pravidelně vyprazdňovat. Jde o to snažit se, aby naše
obec byla čistší a upravenější. A každý sebemenší krok tomu napomáhá.
Jiří Žáček

inzerce

Výstavba hasičské zbrojnice

Hospic knížete Václava, o.p.s.
poskytovatel domácí hospicové péče
PRO KOHO ZDE JSME
Hospic knížete Václava je poskytovatelem komplexní domácí hospicové
péče, která zahrnuje zdravotní, sociální, psychickou a duchovní podporu
a pomoc. Péče je určena nevyléčitelně nemocným (zejména onkologicky)
v jejich domácím prostředí a současně i pro jejich rodinné příslušníky.
Péči poskytujeme ve Středočeském kraji a doposud jsme jí poskytovali
v regionech Kladenska, Mělnicka, Rakovnicka, Berounska, na Prazezápad a Praze-východ. Dle dohody můžeme i v jiných regionech.

CO NABÍZÍME
V oblasti zdravotní představuje naše pomoc především péči paliativní
(jejím cílem není léčba, ale zmírnění bolestí a garance důstojného
odchodu
pacientů
v terminálním
stavu).
Dále
poskytujeme
psychosociální a na vyžádání i duchovní pomoc. V rámci komplexní
hospicové péče můžeme poskytovat i odlehčovací služby.
Respitní péči poskytujeme i dalším skupinám nevyléčitelně
nemocných, a to i mimo terminální stav. Specializujeme se zejména
na pacienty s Alzheimerovou demencí a s roztroušenou sklerózou.
Našim pacientům zapůjčujeme kompenzační pomůcky.

NÁŠ PERSONÁL
Práce v Hospici je týmová a multidisciplinární a opírá se především o
vysoce odborně zdatné, lidsky vyzrálé a laskavé zdravotní sestry a lékaře
se specializací na paliativní medicínu, léčbu bolesti a onkologii. Odborný
tým dále tvoří sociální pracovníci, psychologové, pečovatelky, duchovní.
Veškerou péči poskytujeme zdarma.

KONTAKTNÍ INFORMACE
Kontaktní pracoviště: Ctiborova 3091, 272 01 Kladno;
pobočka Veltrusy: Maršála Rybalka čp. 2 / čp. 1 (areál bývalého kláštera)
telefon dispečink: 725 905 295; mail: info@hkv-kl.cz; ; www.hkv-kl.cz
Hospic knížete Václava, o.p.s.; Buštěhradská 77, 272 03 Kladno – Dubí; IČ: 24170470, DIČ: CZ24170470;
Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 856; č.ú.: 2317006389/0800; e-mail: info@hkv-kl.cz; www.hkv-kl.cz
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Jak jsem slíbil v minulosti, tak se
vracím k této akci po stránce
ekonomické.
Bývalou starostkou bylo prohlašováno, že tato výstavba bude obec
Zdiby stát zhruba 1,5 milionu korun.
Toto ovšem nebylo vůbec možné.
Začalo to již projektovou dokumentací, která bohužel neobsahovala
projekt elektro, jak slaboproud, tak
i silnoproud. Dále pak nebylo řešeno
vytápění objektu a další skutečnosti
(přeložky kabelů a zařízení O2 aj.)
Na základě předělané projektové
dokumentace byl vypracován rozpočet, který byl součástí výběrového
řízení na tuto akci. Vítězem se stala
stavební společnost MAO, a. s., se
kterou byla podepsána smlouva
o dílo s cenou 3 116 209,80 Kč
včetně DPH.

Dle skutečných nákladů firma MAO,
a. s. vyfakturovala 3 078 142 Kč
vč. DPH. Technický dozor investora prováděl pan Vintíř Putzer na
základě smlouvy za celkovou částku
81 700 Kč.
Projektovou dokumentaci předělávala a dodělávala firma DIPOS spol.
s r. o., která také prováděla autorský
dozor celkem za částku 108 700 Kč.
Obec pak ještě nakoupila materiál
v hodnotě přes 500 tis. Kč, na který
v rámci dotačního titulu ze Středočeského kraje obdržela dotaci.
Když to tedy shrnu závěrem, tak
výstavba nové hasičské zbrojnice
ve Zdibech nás stála po odečtení
dotace celkem 3,5 mil. Kč.
Zdeněk Jurkeník

www.obeczdiby.cz

prosinec 2015

Zateplení OÚ Zdiby
Jak jsem již informoval, tak v průběhu letošního roku v období od 13. března do 30. června došlo v rámci akce „Snížení energetické náročnosti
OÚ Zdiby“ k zateplení budovy Obecního úřadu.
Toto zateplení prováděla na základě výběrového řízení stavební společnost
MAO, a. s. z Kladna. Smlouva o dílo byla podepsána na celkovou částku
1 510 923 Kč včetně DPH. Rozsah prací byl v podstatě dodržen, neboť firma
skutečně vyfakturovala 1 506 610 Kč.
Na tuto akci obec obdržela dotaci ze Státního fondu životního prostředí
ve výši 1 019 340,40 Kč, která byla již připsána na účet obce.
Na celou stavbu dohlížel technický dozor investora pan Vintíř Putzer, který
toto prováděl na základě smlouvy za 70 000 Kč. Projektová dokumentace
zateplení budovy OÚ Zdiby byla vypracována Ing. arch. Josefem Krškou
za 50 000 Kč.
Aby bylo vyhověno stavebnímu zákonu, který hovoří, že jakmile se rekonstruuje veřejná budova, musí mít bezbariérový vstup, byla dopracována vstupní
rampa do OÚ, která byla hrazena mimo akci „Snížení energetické náročnosti
OÚ Zdiby“. Tato vstupní rampa stála obec
201 014 Kč.
Domnívám se, že tímto zateplením dojde nejen k výrazné úspoře energií,
ale i k výraznému estetickému vylepšení vzhledu budovy obecního úřadu
a jeho okolí.
Projekt realizovala obec Zdiby s dotací fondů evropské unie s názvem „Snížení energetické náročnosti OU Zdiby“. Cílem projektu bylo snížení energetické
náročnosti budovy obecního úřadu. Na objektu byla instalována kvalitní okna
a dveře, zatepleno obvodové zdivo, stropy a střecha objektu.
Z celkových nákladů akce ve výši cca 1,69 mil. Kč byla z fondů evropské
unie – ERDF uhrazena částka ve výši 979 tis. Kč, ze Státního fondu životního
prostředí částka ve výši 58 tis. Kč. Realizací projektu dochází k významným
úsporám nákladů za vytápění, ke snížení spotřeby energie o cca 96 GJ tepla,
což odpovídá úspoře 5,3 tun CO2 ročně.
Zdeněk Jurkeník

z dopisů zdibských obyvatel
Dostáváme na úřad spoustu podnětů od obyvatel Zdib. Přicházejí
poštou i e-mailem. Některé chválí,
jiné naopak. Chceme se každým
konstruktivním podnětem zabývat.
Dnes otiskujeme (v původní podobě a bez úprav) e-mail od pana
Jaroslava Černého.
Jiří Žáček

Dobrý den,
v příloze zasílám fotky z ulice Chaberská, Přemyšlení.
V červnu letošního roku 2015 se
uskutečnila na dětském hřišti schůzka obyvatel Chaberská ul.,
s místostarostou ing, Žáčkem.
Při této příležitosti jsme požádali místostarostu při rekonstrukci zmíněné
ulice, aby při té příležitosti byla
komunikace snížena.
Rekostrukce byla prováděna tak,

že z neznámých důvodů byla sanována do hloubky 50-60 cm. Projekt
počítal s minimálními
stavebními pracemi.. Měla být pouze
zfrézována povrchová část vozovky
a v místech cca 5%, kde se nacházeli
trhliny v asfaltu.
mělo být znova provedeno zhutnění
podloží.- v tomto případě se uvažovalo navýšení vozovky o 5cm..
Po zhotovení díla byla vozovka zvednuta z nepochopitelných důvodů o 10 cm.

Výsledek viz. fotografie v příloze
emailů..
Žádám o prověření důvodu zvýšení
vozovky a jak se vzniklá situace bude
řešit. Žádám o zveřejnění ve Zdibském zpravodaji.
S pozdravem
Jaroslav Černý
Chaberská 48
Přemyšlení
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Rekonstrukce Chaberská a Na Brnky

28. říjen – Lampionový průvod

Rád bych po ukončení prací na této akci shrnul všechna fakta a provedl malý přehled finančních nákladů a časové náročnosti tohoto projektu. Rekonstrukce se týkala ulic Chaberská, Na Brnky II. etapa, kde
proběhla výměna povrchů, a ulice Na Brnky III. etapa, která zahrnovala
odvodnění komunikace, veřejné osvětlení, vybudování 2 kusů vsakovacích nádrží. Zde došlo také k překládce vedení O2 a ČEZ.

Opět jsme se vrátili k tradici oslavy Státního svátku vzniku samostatného Československého státu. Tento významný den jsme si
připomněli lampionovým průvodem, který z hřiště v Přemyšlení
směřoval na fotbalové hřiště ve Veltěži, kde byl zakončen slavnostním ohňostrojem.

Stavba byla na tři týdny přerušena archeologickými pracemi, přesto se
podařilo celou akci provést v poměrně krátkém
(i když pro mnohé to bylo nekonečném) čase
3,5 měsíce.

Účast lidí byla bohatá, což dokládá plné shromaždiště
před Obecním úřadem u památníku padlých ve světových
válkách, kdy zástup účastníků končil až před mateřskou školou.
Zde si účastníci připomněli toto výročí zpěvem státní hymny.
O spokojenosti účastníků svědčil potlesk po ukončení ohňostroje
a rozzářené dětské oči.

Celá akce byla dotována z peněz Regionálního operačního programu
(ROP) ve výši
10 038 172 Kč a spolupodílením se Obce Zdiby 2 170 895 Kč. Původní
projekt ve výši
cca 18 mil. Kč ( po horizont Na Brnky) byl krácen s ohledem na finanční
prostředky, které se podařilo získat z ROP v červenci 2015.
Časový průběh:
14. 8. 2015
předání staveniště a zahájení prací frézováním ulice Chaberská.
26. 8. 2015
zahájeny práce na části Na Brnky III.
2. 9. 2015
zahájeny archeologické práce Na Brnky III. a práce byly přerušeny na neurčitou dobu.
7. 9. 2015
zahájeny práce na části Na Brnky II. a částečně zprovozněna ulice Chaberská.
26. 9. 2015
ukončení archeologických prací
30. 9. 2015
ukončení prací v ulici Chaberská a Na Brnky
II. etapy
1. 10. 2015
zahájení prací na odvodnění komunikace, veřejného osvětlení, retenčních
nádrží v III. etapě
Na Brnky.
19. 11. 2015
zprovoznění Na Brnky II. etapa.
30. 11. 2015
dokončení stavby.

V příštím období nás čeká dotažení některých nedostatků, které se
objevily v projektové dokumentaci během realizace, obrubníky a dopravní
značení v Chaberské, v části Na Brnky III. následné pokračování v budování chodníků.
Závěrem bych rád poděkoval za trpělivost
a vzájemnou ohleduplnost všem občanům Zdib, neboť přetížená dopravní situace často vyvolávala negativní, někdy i legrační emoce. Je to
však po letech „první vlaštovka“ ve snaze zlepšovat místní komunikace
směrem k satelitům (Brnky, Holosmetky, Zlatý kopec).
Jiří Žáček
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ADVENT
Zahájení adventu proběhlo v neděli 29. listopadu od 14 hodin
Adventem na Zámku ve Zdibech pořádaném Kaštánkem
a Ochotníky Zdiby, program pokračoval od 18 hodin na sokolovně rozsvícením vánočního stromku.
V pondělí 30. listopadu byl na Soběslavově náměstí v Přemyšlení
rozsvícen vánoční strom za účasti představitelů obce, koledy
zazpívali žáci ZŠ Zdiby za doprovodu Mgr. Marcely Sládkové
a Mgr. Lenky Mikovcové. Pro účastníky této akce byl připravený
horký svařák a čaj, k zakousnutí byla podávána vánočka a děti
dostaly perníčky. Děkujeme všem, kteří se této akce i přes nepřízeň počasí zúčastnili.

www.obeczdiby.cz

prosinec 2015

7. listopadu – 740 let Veltěže

Mikulášská besídka

Akci zahájilo slavnostní otevření hasičárny za účasti hejtmana
Středočeského kraje, starostů okolních obcí, místních občanů
a bývalých a současných členů SDH Zdiby. Program pokračoval
v sokolovně, kde se mohli přítomní názorně seznámit s využitím
tropického a subtropického ovoce v domácí kuchyni. Přednášku
připravil Ing. Jindřich Rejthar, který také připravil kulinářskou
ukázku. Program pokračoval koncertem Kamila Emanuela Gotta,
který zazpíval známé hity Karla Gotta. Následovalo divadelní
představení hry Františka Ringo Čecha „Dívčí válka“. Hru v provedení Zdické divadelní s. r. o. sledoval zaplněný sál sokolovny.
Program byl zakončen diskotékou Jardy Tůmy.

V pátek 4. 12. 2015 pořádal Kaštánek ve spolupráci s TJ Sokol
Veltěž a Obcí Zdiby tradiční Mikulášskou besídku v sále sokolovny. Na této besídce proběhlo především vystoupení cvičenců
oddílu všestrannosti TJ Sokol Veltěž. Samostatně vystoupila
nejprve děvčata, která měla secvičenou sestavu. Poté hoši,
kteří svými cviky roztleskali celkem zaplněnou sokolovnu.
Po těchto báječných výkonech vystoupili společně naši nejmenší
cvičenci, kteří uvařili šmoulí guláš.
Pak už se čekalo na Mikuláše s čertem. Mikuláš přišel dokonce
se dvěma čerty a andělem. Děti přednesly básničky, říkanky
a písničky a za odměnu si odnesly nějaké sladkosti.
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Kurz první pomoci – VITALUS

škola v zoo

V úterý jsme ve škole měli kurz první pomoci. Probírali jsme tři zásadní
typy zranění a to bylo krvácení, popálení a dušení. Učili nás, jak tomu
předejít a co dělat, když to někoho potká.
Štěpán Srb, 5. ročník

V pondělí 26.10. 2015 jsme jeli se školou na výlet do ZOO. Rozdělili jsme
se do skupin a každá skupina si vybrala svoji trasu.
Nejdříve jsme navštívili pandy červené. Potom jsme se byli podívat
na opice a ryby. Šli jsme také do pavilonu, který se jmenoval Afrika zblízka. Pak jsme pokračovali do pavilonu slonů, kde byla zajímavá přednáška
o jejich životě. Po cestě k lachtanům jsme viděli želvičky, páva a lední
medvědy.
Prohlídku jsme zakončili u tučňáků, kde zrovna probíhalo krmení. Výlet se
mi moc líbil, protože jsme prošli skoro celou ZOO.
Daniel Bočan, 4. třída

JAK KOHOUTI OBARVILI SVĚT
V pátek 13. 11. 2015 žáci
4. a 5. tříd ZŠ Zdiby zažili
v divadle Minor na divadelní hře
Jak kohouti obarvili svět návrat
do doby socialismu. Byl to opravdu temný pátek třináctého.

Děti viděly a slyšely ponižování,
hrozby, nesmyslné příkazy.
Naštěstí je tato doba pryč.

Poznali Kohoutovu rodinu, která
navzdory všem trápením – tatínek
ve vězení, odstřihnutá elektřina,
hrozby od sousedů – dokázala žít
s radostí a láskou.

Máme kolem sebe přemíru věcí,
ale umíme se radovat?

Ve vzduchu však visí otázky.
Nechováme se i my dnes k sobě
někdy neuctivě?

Mgr. Iva Jačková

Mateřská škola v zoo
V pondělí 5. 10. 2015 naše MŠ navštívila ZOO v Praze. Prohlídku jsme začali
v indonéské džungli, viděli jsme lední medvědy, tuleně, gorily, tygry.

Potom jsme se projeli vláčkem kolem plameňáků, velkých ptáků, tygrů a dalších zvířat. Přálo nám i počasí, a tak všichni byli z výletu nadšeni.
Ivana Klausová
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Rozhovor s NAŠÍ knihovnicí paní Hanou Jandovskou
V sídle Středočeské vědecké knihovny v Kladně, již po čtvrté, dne 8. října 2015 převzala paní
Hana Jandovská, dobrovolná knihovnice, z rukou radního pro oblast kultury Středočeského
kraje Ing. Zdeňka Štefka významné ocenění –
titul Středočeský Kramerius 2015. Byla jednou
z aspirantek titulu, nominovaná pověřeným
regionem, v našem případě Městskou knihovnou Mladá Boleslav. Vzhledem k zanedbatelnému finančnímu ocenění má ocenění především
význam symbolický a je
poděkování lidem, kteří
dělají dobře svou práci,
časově náročnou, která je
jejich koníčkem a je většinou mnohdy nedoceněná.
Chovám respekt k lidem,
kteří dokáží obětovat
nemálo svého volného času
a úsilí pro blaho druhých,
a je mi ctí, že za redakci
Zdibského zpravodaje
mohu k ocenění paní Jandovské jí osobně pogratulovat a položit jí několik
otázek.
Kdy a co Vás motivovalo stát se dobrovolnou
knihovnicí?

Není asi dostatečně známo, že ve Středočeském kraji je na 800 knihoven, z toho asi 720 neprofesionálních, takových, jaká je ve Zdibech.
Jak snadné či nesnadné je držet kvalitu
na samé její špičce?
V dnešní době čtenáře zajímají hlavně nové knihy.
Také mají zájem o audio nebo elektronické knihy.
Ty bohužel v naší knihovně nemáme. Rozšířili jsme
výpůjční dobu a kromě úterý půjčujeme i ve čtvrtek. Druhý knihovník Milan Lžička je překladatel

Vše jsem zvládala do léta,
kdy jsem onemocněla. Musela jsem si zvolit priority, které
jsou pro mě důležité a dělají
mi radost. Je to moje úžasná
rodina, zaměstnání, které
mám moc ráda, protože jsem
si ho vysnila od dětství,
a knihovna. To vše se prolíná
a zvládám to. Je mi líto,
že končím s kulturní komisí,
protože jsem v ní pracovala
ráda. Zavedla jsem besídky
pro seniory, s dětmi ze školy
a školky, zájezdy na zámky
a na advent do zahraničí, různé besedy. Vždy jsem okolo
sebe měla skupinu bezvadných děvčat. Nejprve to byly
Jarka Zápotocká, Jarmila
Kačerová a Dana Kinclová,
pak přibyly Jana Hyklová, Jitka Uhlová, Petra Pavlíková,
Petra Nejedlá a naposledy
Lucka Černochová. Bez nich
bych sama nesvedla nic.

Máte v této odbornosti
nějakou kvalifikaci, nebo
odbornost pramení z Vašeho sebevzdělání a nadšení,
z lásky ke knihám, k lidem
a jejich tužbám?

Sleduji všechny knižní novinky, bestselery
i zahraniční žebříčky nejčtenějších knih a také
samozřejmě reaguji na přání čtenářů. Znám své
čtenáře a ráda si s nimi o knihách povyprávím
a i doporučím. Jsem ráda, že nyní stoupá počet
dětských čtenářů.

V naší knihovně zatím nemáme počítačovou evidenci a možná jsme výjimkou. Myslím, že to není
zatím tak důležité
pro tak malou knihovnu. Důležité je, aby se čtenáři cítili
dobře, a protože k nám jezdí
z blízkého i dalekého okolí,
asi se nám to daří.
Krom výpůjční doby,
kterou vaši čtenáři znají
a využívají, je potřeba značná část Vašeho volného
času k zajištění plného
a plynulého chodu
v potřebné kvalitě. Jste
mimo svoje odpovědné
zaměstnání značně veřejně
činná, jste členkou školské
rady, zastupitelkou, tedy
donedávna, máte funkční
rodinu, daří se Vám to
vše časově a psychicky
zvládat?

Dlouholetý knihovník pan
Luka byl vážně nemocný
a knihovna dlouho nefungovala. Šla jsem se zeptat
na Národní výbor, jak to
bude s knihovnou a dostala
jsem nabídku knihovnu vést.
Bylo to v roce 1987, knihovna již tehdy sídlila v bývalé
mateřské škole a sídlí tam
dodnes.

Od dětství mám lásku
ke knihám a dnes už je to závislost. Když jsem nastoupila
do knihovny, samozřejmě
jsem si dala poradit
od zkušených knihovnic.
Tehdy naše knihovna spadala pod okresní knihovnu
Brandýs nad Labem. Celý
fond se musel roztřídit
a musely se zabalit všechny
knihy. Bylo jich 5 000 a dnes už máme 12 700 zapsaných svazků. Přes 5 000 bylo vyřazeno. Využila
jsem nabídky z okresní knihovny a absolvovala
v Klementinu počítačový kurs pro knihovníky.
Bylo úžasné nacházet se v těchto historických
prostorách.

o jaký druh mám zájem. Využívám toto hlavně
v knihách pro děti a ty můžeme mít i delší dobu.
Pro mě je důležitá spolupráce, protože se dozvídám o novinkách v knihovnictví, dostáváme nabídky na různé akce a besedy. Každý rok jim posílám
roční výkaz. Eviduje se počet čtenářů, výpůjček,
knižní fond – přírůstky i úbytky.

No a zastupitelstvo?
a v knihovně se nachází asi 20 knih, které přeložil.
Jak je knihovna financována, jaká podpora
přichází od kraje, jak se na podpoře podílí obec,
nebo využíváte nějakou grantovou podporu?
Knihovnu plně financuje obec.
Jak vypadá spolupráce s ostatními knihovnami,
využíváte výpůjčky knih z výměnného fondu?
Uvažujete o dnes tak diskutovaných tématech
automatizovaných knihoven a e-knihách?
Spolupracuji s Městskou knihovnou v Mladé Boleslavi. Dvakrát do roka přiváží knihy z výměnného
fondu na jeden rok. Mohu si dopředu domluvit,

Vždy jsem pro obec pracovala poctivě bez ohledu na čas. Nechutná vystoupení některých zastupitelů a jejich navedených
příznivců, vyhrožování, chození k výslechům na
policii jsem už nezvládala, a proto jsem minulý
měsíc odstoupila.
Se školou budu spolupracovat i nadále.
Děkuji za rozhovor, přeji Vám hodně spokojených čtenářů, uspokojení z Vaší smysluplné
práce a čtenářům přeji zase hodně zajímavých
a nových titulů.
Milan Sedlák
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telegraficky
Dopravní značení
Po nezdařeném jednání na DI pro zvýšení bezpečnosti pro křižovatku
Pražská x Průběžná, jsme provedli alespoň částečnou úpravu, a to
doplnění značky řazení do pruhů a umístění 3 ks baliset. Jsou z umělé
hmoty, a tak nevíme, jak dlouho se na vozovce udrží, než je nějaký
šikula urazí. Doufáme, že jsou řidiči alespoň trošku ohleduplní.

svíčkárna
Ve středu 14. října jsme se jeli podívat s naší školkou do Šestajovic
u Prahy do svíčkárny. Viděli jsme, jak se vyrábí a zdobí svíčky
a glycerínová mýdla.
Svíčkárna v Šestajovicích byla založena v roce 1990. V roce 1992
byla postavena první část provozu na výrobu svíček. Do roku 1993
se jednalo pouze o ruční výrobu svíček, a to litím do forem. První
stroj na výrobu kostelních svíček byl zakoupen koncem roku 1993.
V roce 2011 proběhla velká modernizace výroby pořízením plně
automatické linky.
Děti si potom nazdobily svíčky a pomocí vykrajovátek tvořily mýdla.
Nakonec si do sáčků sypaly mořskou sůl. Návštěva svíčkárny se
všem líbila, i když nám po celou dobu pršelo.
Ivana Klausová

inzerce

PRACOVNÍ POZICE V HOSPICI
Hospic knížete Václava, o.p.s., poskytovatel domácí hospicové péče
přijme v oblasti Mělnicka






Zdravotní sestru domácí hospicové péče
o

Požadavky: minimálně vyšší odborné vzdělání v oboru; přiměřená
délka praxe, vysoká odborná zdatnost, rozhodnost; platnou registraci
pro výkon práce bez odborného dohledu; porozumění konečnosti bytí;
vyzrálá a laskavá osobnost

o

uvítáme praxi v některém ze špičkových zařízení v Praze (VFN, ÚVN,
Motol, Homolka,…) – nejlépe ARO

o

ŘP skupiny B – aktivní řidič

Zdravotnickou asistentku/pečovatelku
o

Požadavky: úplné střední vzdělání v oboru nebo ÚSO s kurzem dle
zákona; přiměřená délka praxe; vyzrálou a laskavou osobnost;
porozumění konečnosti bytí

o

ŘP skupiny B – aktivní řidič

Sociálního pracovníka
o

Požadavky: VŠ v oboru; vyzrálou a laskavou osobnost; porozumění
konečnosti bytí

o

ŘP skupiny B – aktivní řidič

Výhodou je jakákoliv zkušenost s péčí o nevyléčitelně nemocného a umírajícího.
Uvedené profese nabízíme na částečný pracovní úvazek, případně na dohodu o
provedení práce. Vhodné k jinému pracovnímu poměru nebo pro ženy na MD.
Nabízíme smysluplnou a společensky vysoce hodnocenou práci.
Platové ohodnocení odpovídající vysokému standardu na trhu práce v oblasti
Prahy.
Bližší informace na: www.hospicknizetevaclava.cz.
V případě zájmu o spolupráci s Hospicem knížete Václava zasílejte nabídky spolu s
předpoklady pro velmi náročnou práci v Hospici a se C.V. na adresu: hr@hkv-kl.cz

Budeme rádi, stanete-li se členem našeho týmu. Budete vítáni.

Hospic knížete Václava, o.p.s.; Buštěhradská 77, 272 03 Kladno – Dubí; IČ: 24170470, DIČ: CZ24170470;
Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 856; č.ú.: 2317006389/0800; e-mail: info@hkv-kl.cz; www.hkv-kl.cz
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Slavnostní otevření Hasičské zbrojnice ve Zdibech
Letošní rok se podařilo zdárně dokončit výstavbu nové Hasičské zbrojnice
pro Sbor dobrovolných hasičů Zdiby.
Oproti předchozí zbrojnici je tato, nejen, co se týče prostoru, ale také
techniky, na mnohem vyšší úrovni a dává tak našim hasičům větší možnosti
pro jejich dobrovolnou činnost. Je také konečně „hlavním štábem“ pro naše
Mladé hasiče, jejichž počet se každým rokem zvyšuje. Za což jsme samozřejmě velmi rádi!
Přípravy probíhaly již od ranních hodin. Ještě bylo potřeba udělat poslední
estetické úpravy a vše mohlo začít. Slavnostní otevření se konalo v sobotu
7. listopadu 2015 od 14 hodin za účasti starosty obce Zdiby Jana Tvrdého,
místostarostů Zděňka Jurkeníka a Jiřího Žáčka, hejtmana Středočeského kraje
ing. Miloše Petery, starosty a místostarosty Města Klecany a obce Líbeznice.
Dále pak zástupců HZS Středočeského kraje stanice Neratovice, Obecní
policie Zdiby a Líbeznice. Slavnostní pásku pomohli přestříhnout zasloužilí

členové SDH Zdiby pan Jaroslav Dědič, Jaroslav Pešek, Bohumil Vodička
a Rostislav Kačer. Požehnat nové zbrojnici přišel také farář Mgr. Piotr Grzegorz Przechocki, který popřál mnoho štěstí i nastoupené jednotce dobrovolných hasičů. Přítomní hosté a veřejnost si pak mohli prohlédnout nové prostory a vybavení hasičské zbrojnice. Děti měly možnost se projet v hasičském
automobilu a vyzkoušet si veškeré vybavení, které musí mít hasič při zásahu
na sobě. Zábava se poté přesunula do sálu Sokolovny, kde probíhaly oslavy
740 let Veltěže.
Tímto bychom velmi rádi poděkovali všem, kteří se aktivně podíleli na bourání,
výstavbě a vybavení nové hasičské zbrojnice. Jmenovitě panu Jurkeníkovi
a panu Putzerovi za řešení spousty problémů v průběhu demolice staré hasičárny a stavbě nové. A samozřejmě celému vedení obce za zprostředkování
dotace a finanční podporu stavby.
Za SDH Zdiby Tomáš Tondr a Kateřina Smolíková
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Myslivecký podzim
Na začátku podzimu čeká myslivce kontrola
a případné opravy krmelců a zásypů
před krmnou sezónou. Tato krmná zařízení
někdy utrpí škody nejen přírodními vlivy,
ale též zásahy nenechavých lidí. Stejně tak
je třeba opravit kůly a obnovit nástřik účinné
látky pachových ohradníků kolem silnic, aby
se zabránilo střetům spárkaté zvěře s auty.
V tomto období se již začíná přikrmovat, i když
počasí je příznivé a zvěř má v přírodě dostatek
potravy. To platí hlavně v posledních letech, kdy
přicházejí vcelku mírné zimy bez velkého množství sněhu a silných mrazů, kdy zvěř rozhodně
nestrádá hladem. Včasné zahájení přikrmování
slouží k soustředění zvěře k těmto zařízením
a také k posílení tělesné zdatnosti před blížící
se zimou, kdy si zvěř vytváří tukové zásoby.
Náš Myslivecký spolek Zdiby-Klecany zakoupil
dostatek jadrného krmiva jak pro bažantí zvěř,
tak pro srnčí. Protože se v loňském roce velice
osvědčilo podávání granulí obohacených
o minerály srnčí zvěři, máme i pro letošek jejich
dostatečné zásoby. Toto krmivo má blahodárný
účinek na zažívání zvěře, protože zabraňuje
průjmovým onemocněním po požití většího
množství řepky, což je jediné zelené krmivo
na polích přes celou zimu, kterého je v našem
okolí skutečně mnoho.

MYSLIVOST – JEZEVEC

Podzimní měsíce bývají pro myslivce vyvrcholením sezóny, kdy se pořádají hony na drobnou
zvěř. To však pouze za předpokladu, že je této
zvěře dostatek. Jak je vidět na našich polích,
zajíc z našich honiteb mizí a stává se ohroženou zvěří. Příčiny dlouhodobého úbytku stavů
zajíce jsou všeobecně známé (velkoplošné
zemědělství a chemie, doprava, škodná),
a protože životní podmínky zvěře se v dohledné
době asi nezmění, a také proto, že se zajíce
nedaří odchovávat uměle, je budoucnost této
zvěře nejistá.
U bažantí zvěře je situace poněkud lepší i proto,
že každý rok vypouštíme do honitby dospělé
bažanty z odchovny ve Skuheři. Rozhodli jsme
se, že letos žádný hon na drobnou zvěř pořádat
nebudeme. Nezbývá než věřit, že stavy drobné
zvěře v honitbě se v budoucnu zase zvýší.
O to více se budeme věnovat odlovu černé
zvěře, a to jak individuálním lovem, tak
na společných naháňkách. Slibujeme si od toho
redukci stavu divokých prasat v honitbě, a tím
snížení jimi působených škod na honebních
i nehonebních pozemcích.
Závěrem se můžeme zmínit i o další aktivitě
našich členů v tomto období, a to přípravě
tradičního mysliveckého bálu, na který Vás
srdečně zveme.

Zajistili jsme též sůl pro zvěř, kterou podáváme
do krmítek jako liz. Každý člen spolku pak má
za povinnost zajistit dostatek kvalitního sena.

Ing. Jindřich Trpák

Včelařství
Dne 28. listopadu 2015 se konala členská schůze ZO Klecany Českého
svazu včelařů. V organizaci jsou registrováni chovatelé včel ze Zdib, Klecan, Husince, Hoštic, Vodochod, Větrušic, Panenských Břežan, Máslovic
a Odolena Vody. Schůze se účastnil i starosta obce Zdiby Jan Tvrdý a
dohodl se s vedením organizace na užší spolupráci. Předsedou ZO je
pan Miloslav Vomočil a jednatelkou paní Martina Cibulková, oba z obce
Zdiby.
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Jezevec lesní (Meles meles) patří mezi šelmy kunovité (čeleď lasicovití) a vyskytuje se
téměř na celém území Evropy, střední a východní Asie. Vyhledává teplejší oblasti,
kde se střídají lesy a pole. V hustějším porostu lesa, nejčastěji na skalnatých místech,
obývá nory, které většinou přebírá od lišek a které si rozšiřuje a upravuje. Nora má
hlavní kotel s několika bočními chodbami. V té tráví jezevec většinu dne, na lov vychází
v noci. V noře též tráví zimu nepravým zimním spánkem, dá se říci, že spíše zimním
klidem, který často přerušuje a opouští noru.
Jezevec je poměrně velká šelma, měří i se štětcem (ohonem) až 1 m, váží asi 10 kg,
na podzim, když je zasádlený, až 18 kg. Srst má žlutavě šedou s černými a bílými konci
chlupů. Typické jsou podélné černé pruhy na protáhlé hlavě, sbíhající se k velmi pohyblivému
čenichu. Tělo má zavalité, mohutné přední tlapy s velkými drápy slouží k hrabání.
Jezevec je samotář, výjimkou je pouze doba páření (chrutí). To probíhá v období května
až srpna. Jezevčice je březí 28-32 týdnů. Z této doby připadá cca 5 měsíců na utajenou březost (březivost), kdy se zárodek nevyvíjí. Z tohoto důvodu se mláďata rodí v únoru až dubnu,
v počtu 3 až 5. Jsou holá a slepá. Matka je kojí 8-10 týdnů a pečlivě se o ně stará.
Jezevec je typický všežravec, takže mu za potravu slouží vše, na co může snadno dosáhnout
v okolí nory. Ze živočišné potravy jsou to brouci, larvy, červi, žáby, drobní hlodavci, mláďata
ptáků a savců a též uhynulá zvěř a vejce. Z rostlinné potravy má v oblibě různé ovoce, bukvice,
žaludy, kukuřici či byliny.
V dobách minulých se jezevec lovil pro maso, kůži a sádlo. Zvěřina prý je velice chutná, kůže
se však jako kožešina nehodí. Nejvzácnější částí úlovku bylo sádlo, které se používalo v kuchyni, ale též jako lidový medikament k mazání bolavých míst na těle. Protože, hlavně v době
hnízdění, s oblibou plení hnízda a loví mláďata pernaté zvěře, je považován za zvíře škodící
myslivosti. Je však také pravda, že je jezevec v mnoha případech užitečný a jeho škodlivost se
zbytečně přehání. Jezevec v naší přírodě vždy byl a měl by zůstat i nadále.
Ing. Jindřich Trpák

www.obeczdiby.cz

prosinec 2015

Vánoční besídka pro seniory
3. prosince proběhla v sokolovně tradiční vánoční besídka pro seniory, tentokrát s nabitým programem, připraveným obecním úřadem a kulturní komisí.
Poděkování patří paní Haně Jandovské, Janě Hyklové, Jitce Uhlové, Petře
Pavlíkové, Lucii Černochové, Daně Kinclové, Jarmile Kačerové a dalším.
Programem provázel Jaroslav Tůma, který spolu se starostou obce Janem
Tvrdým zahájil vánoční besídku.

Poté pozval na pódium žáky MŠ Zdiby, kteří předvedlí své vystoupení
a po nich následovali žáci ZŠ Zdiby. Obě vystoupení byla odměněna bouřlivým potleskem. Následně se konala módní přehlídka v dobových kostýmech,
která se setkala s velkým ohlasem publika. Vrcholem této besídky bylo vystoupení idolu některých přítomných dam pana Karla Štědrého, který zazpíval
několik svých známých hitů.
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MYSLIVECKÝ SPOLEK ZDIBY – KLECANY
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

TRADIČNÍ

MYSLIVECKÝ

BÁL

16. 1. 2016
v sále

od

20.00

SOKOLOVNY

ve

hodin

VELTĚŽI

k tanci a Poslechu zahraje

taneČní orchestr stanislava douši
bohatá

ZVĚŘINOVÁ TOMBOLA
vstuPné

PředProdej od

2. 12. 2015

14

kČ

v restauraci u

každou středu od
kontakt :

150

18.00

Pavel Míšek ,

do

tel .

řeháků

20.00

hodin

603 262 182

ve

veltěži

www.obeczdiby.cz

prosinec 2015

výtvarná Soutěž
Děti z výtvarného kroužku „Studio na přemýšlení“ nakreslily logo pro autobusovou dopravu HOBR Expres a žádají čtenáře, aby svými hlasy rozhodli, kdo se stane vítězem soutěže o nejhezčí obrázek. Vítez pak získá od obce Zdiby předplatné na výtvarný kroužek.
Svoje hlasy zasílejte do 31. ledna 2016 ve formě e-mailu na adresu zacek@obeczdiby.cz. Do předmětu zprávy uveďte
„Výtvarná soutěž“ a do zprávy číslo obrázku, který se vám nevíc líbí. Z jedné e-mailové adresy bude akceptováno pouze
jedno hlasování.
Děkujeme všem předem a jsme rádi, že svými hlasy podpoříte výběr toho, co se vám nejvíce líbí.

1

2

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

15

ZDIBSKÝ Z PRAVODAJ

prosinec 2015

Vlado Müller: „Když dobře vychováme děti, musíme ...“

(Tajenka: se smířit s tím, že se bez nás obejdou.)

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

