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jízdní pruh pro autobusy na Pražské

Dopravní studie – k veřejné diskusi
V létě letošního roku zadalo vedení obce vypracování dopravní studie se zaměřením na hlavní ulici Průběžná a navazující křižovatky,
a to zejména z hlediska bezpečnosti obyvatel.
Ke konci roku 2016 bude tato studie dokončena a vyvěšena na webových stránkách obce Zdiby. Byli bychom rádi, kdybyste se vy, obyvatelé Zdib, začlenili do veřejné diskuse a svými podněty a připomínkami
napomohli ke zlepšení bezpečnosti provozu. Diskuse bude ukončena
ke konci března 2017 a následně připomínky zaslány ke konečnému
zapracování.
Dopravní studie ulice Průběžná je zpracována včetně křižovatek, z hlediska bezpečnosti. Cílem je získání odborného návrhu řešení dopravní
situace v obci a provedení auditu dopravního značení. Inspirovat jsme
se nechali podobnou studií obce Husinec, kde jsme získali i dobré reference na zpracovatele. Postupná realizace v závislosti na finančních
prostředcích by měla zaručit koncepční a jednotný přístup k jednotlivým kritickým úsekům na páteřní komunikaci ve Zdibech a zajistit
jejich optimální bezpečnost.
Jiří Žáček

Dne 30.11. 2016 se na Odolene Vodě uskutečnila společná schůzka
dotčených starostů, zástupců ROPIDU a Středočeského kraje, projektantů ve věci vyhrazeného pruhu pro autobusy na silnici č. 608 na Prahu. Obec Zdiby zastupoval Luděk Wachtl, vedoucí strážník, zastupitel
obce a místostarosta Zdeněk Jurkeník.
Byla nám předložena projektová dokumentace se zakreslením pravého
vyhrazeného pruhu cca 50 m od křižovatky Pražská × Průběžná ve Zdibech a s ukončením u křižovatky Ústecká × K Ďáblicům (u Billy)
v hl. m. Praze.
V současné době nemá projektant ROPIDU žádné povolení od příslušných orgánů státní správy ke změně dopravního značení na území
hl. m. Prahy a Středočeského kraje. Projednávání s dotčenými orgány
proběhne na začátku roku 2017. Termín realizace nám nebyl konkrétně
sdělen. Zástupce kraje uvedl, že rekonstrukce komunikace č. 608
a svodidel se v dohledné době neplánuje, severní obchvat Prahy není
tzv. na programu dne.
S panem místostarostou jsme přednesli všechny naše negativní zkušenosti s ranní dopravou na komunikaci č. 608 a každodenně ucpanou dálnicí D8 kamiony. A také asi nereálný požadavek (dle ohlasu přítomných),
aby vyhrazený jízdní pruh pro autobusy logicky pokračoval přes celou
Ústeckou v Dolních Chabrech a navazoval na vyhrazený pruh Horňátecká ve směru na Kobyliské náměstí.
Také jsme uvedli, je třeba uvažovat i odlišně a uvědomit si, že po vytvoření vyhrazeného pruhu pro autobusy ze Zdib do Prahy bude v „ranní
špičce“ stát kolona osobních vozidel v jednom pruhu až do Klecan,
k Aeru Vodochody nebo i do Líbeznic.
Luděk Wachtl

V lese Na Čihadle se ted stále něco děje
Rád bych vás všechny, co máte rádi procházky v lese na Zlatém kopci (už ho budu nazývat jeho pravým jménem Na Čihadle) informoval o následujících, bud již probíhajících,
nebo připravovaných dalších úpravách. Zaměstnanci údržby obce dodělávají vsakovací
jímku, drtí vámi natahané větve. Co ale bylo nejdůležitější, bagrem se vyčistila cesta
k bývalé skládce od střepů. Začnou se upravovat přístupové cesty, vstupy včetně závor
k zamezení vjezdu terénních vozidel. V lednu se vykácejí nemocné a suché stromy
označené revírníkem státních lesů. Již se pracuje na výrobě laviček a sedátek, kde jsme
dřevo získali pokácením starých akátů u rybníka. Přes zimu by měl být hotový projekt
využití pozemku včetně umístění jednoduchých cvičebních prvků. Zjistíme, zda je možné
získat nějakou dotaci. V jednání jsme s majiteli části lesa ohledně stržení dalších nebezpečných plotů a možného pronajmutí tak, aby vznikl co největší ucelený prostor. V létě,
kdy je malý přítok do jezírka, se chystáme na vypuštění vody v něm, opravu stavědla,
a vyčištění dna od bahna. Třeba pak jezírko začne i vonět a lavičky tam umístěné vám
zpříjemní procházku lesem. Určitě se zase sejdeme na jaře na brigádě.
O všech krocích vás budeme informovat na stránkách obce (zaregistrujte se)
a ve Zdibském zpravodaji. Ještě jednou všem, kdo pomohli, děkujeme a těšíme se
na jarní shledání.
Jiří Žáček
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Kontejneroviště – k veřejné diskusi
Jak vypadají současná kontejneroviště vidíte sami. Vyřešit problém není lehké.
Změnit místo úložiště často záleží na majitelích pozemků, kteří ne vždy se zřízením místa na odpadky souhlasí. Také přetékající kontejnery nevábného vzhledu
nejsou žádnou pastvou pro oči.
Vyřešení kontejnerovišť a nastavení nové politiky při likvidaci komunálního odpadu by
mělo přispět ke zlepšení stávajícího neutěšeného stavu. Tuto studii zpracováváme vlastními silami za pomocí konzultací se svozovou firmou IPODEC. Cílem je zrušit kontejneroviště na hlavní ulici Průběžná (u Syslováku a u Tesly) a umístění většího počtu malých
kontejnerovišť v postraních ulicích v pěší dostupnosti obyvatel. Tato kontejneroviště
chceme vybavit jednotným zastřešovacím systémem tak, aby působily esteticky.
Ve stejném stylu bychom následně řešili i autobusové zastávky, popř. i stojany na kola.
První navržený design kontejneroviště byl již umístěn v ulici U Louže v Central Group.
Po dokončení etapy vybudování kontejnerovišt bychom rádi zavedli od 1. ledna 2018
odstupňované poplatky za svoz komunálního odpadu v závislosti na četnosti svozu (týdenní a 14 denní). Situace ve Zdibech je již neúnosná, protože jsme se stali odkladištěm
nepotřebných věcí i pro okolní obce a firmy. Pomoc v této snaze jistě poskytne
i kamerový systém, který by měl být v provozu ke konci ledna 2017.
Přihlaste se na stránkách www.obeczdiby.cz a pak vám budou automaticky zasílány
nové informace. A přispějte vaším názorem k lepšímu a bezpečnějšímu životu v obci.
Těšíme se na připomínky na adrese zacek@obeczdiby.cz.
Jiří Žáček
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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

Chtěli bychom udělit pochvalu
Obecnímu úřadu Zdiby ze velmi
pěkný kulturní zážitek za zorganizování divadla společnosti Háta
v místní sokolovně.

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: cibulkova@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

porozumění, slibů a předsevzetí. Važme si
toho, že ho můžeme prožít v klidu a beze
strachu o své blízké. Jak ukázaly nedávné
dramatické události ve světě, ne všude
tomu tak je.
Přeji Vám, aby čarovná atmosféra
nejkrásnějších svátků v roce přetrvala a
aby úspěchy příštího roku 2017 předstihly
ty letošní.

Představení se moc povedlo
a sešlo se i dost diváků. Jsme rádi
a doufáme v další „repete“.
Petr a Václava Skulínkovi
Veltěž

Kontakty
Starosta
telefon: 284 890 215
e-mail: starosta@obeczdiby.cz

SLOVO STAROSTY

Mikulášské
odpoledne
na Brnkách
V neděli 4. 12. 2016 se i přes velice mrazivé odpoledne (cca -4 °C)
konala tradiční Mikulášská nadílka na Brnkách.
Přišlo opravdu mnoho dětí a rodičů. Pro hodné děti měl Mikuláš
s Andělem nachystány balíčky
se sladkostmi a ty méně hodné
děti si chtěli čerti odnést v pytlích
do pekla. Rodiče se ohřáli horkým svařáčkem a příjemně mezi
sebou sousedsky popovídali.
Opravdu to bylo velice vydařené
odpoledne!
Děkujeme všem organizátorům
akce, zvláště Mikulášovi, Andělovi a čertům! Těšíme se na další
setkání u nás na Brnkách.

Vážení spoluobčané,

Přeji Vám to, co člověk nejvíce potřebuje
– ZDRAVÍ, co člověk stále hledá – ŠTĚSTÍ
a bez čeho nelze žít – LÁSKU.

čas utekl jako voda a opět tu máme
advent a Vánoce, ten krásný čas
rodinných setkání, radostí a dárečků, čas

Jan Tvrdý

Den válečných veteránů
Den válečných veteránů 11. listopadu je dnem, který se slaví po celém
světě. Je to den věnovaný památce vojáků, kteří padli za Velké Války.
Slaví se jako Den veteránů a nebo jako Den vzpomínek.
Den 11. listopadu byl vybrán symbolicky, protože tento den v roce 1918
bylo ve Francii podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem a došlo
k zastavení bojů na všech frontách.
Den veteránů není jenom dnem k uctění památky padlých, ale i těch,
kteří utrpěli zranění a skončili jako váleční invalidé.
Symbolem tohoto významného dne se stal květ vlčího máku.
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli položit věnec z vlčích máků a uctít
památku našich předků, kteří padli na bojištích ve všech válkách,
u našeho pomníku padlých ve Veltěži.
Mnozí z našich spoluobčanů zde mají napsána jména svých dědů
a pradědů, kteří bojovali v C. a K. armádě jako příslušníci IR.28 pluku
a nebo zeměbraneckého pluku č. 8.
Čest jejich památce.
Karel Zápotocký, člen THJ IR.28

Martina Cibulková

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

Zdibský zpravodaj
Vydavatel: Obec Zdiby
Průběžná 11, 250 66 Zdiby
Evidováno Ministerstvem
kultury ČR pod číslem
E 12691.
Redakční rada:
Jiří Žáček, Martina Cibulková,
Zdeněk Jurkeník, Milan Sedlák.
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Milan Sedlák
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10. výročí od založení Obecní policie Zdiby

Před 10 lety (1. 12. 2006) jsem nastoupil do obce Zdiby jako první strážník. Ve spolupráci s místními živnostníky a komunálními pracovníky jsme
začali budovat Úřadovnu OP Zdiby v kotelně Mateřské školy Zdiby.
Za 10 let se podařilo vybudovat mnoho, především máme fungující
lustrační systémy, moderní techniku a jsme zavedená policejní instituce
v našem regionu. Naše Úřadovna OP Zdiby se stala pro občany tzv. prvním czech pointem (kontaktním místem) v naší územní působnosti. Velmi
dobře spolupracujeme s Policií ČR a Hasičským záchranným sborem ČR.
Zdibští strážníci se aktivně zapojili i do pořádání sportovních a kulturních
akcí ve spolupráci s obecními a městskými úřady.
Bohužel se nám nedaří dlouhodobě udržet početní stav strážníků. Málem
každé dva roky od nás odchází strážník na lepší pracovní místo.

Nefunkční systém záchytných stanic
ve Středočeském kraji
Obecní policie Zdiby byla dne 10. 11. 2016 v 11:07 hod. vyrozuměna
Policií ČR, že na komunikaci Topolová v Klecanech leží občan pod vlivem
alkoholu. Hlídka strážníků provedla dechovou zkoušku s výsledkem tři
promile. Dále bylo postupováno dle metodiky Veřejné ochránkyně práv
ombudsmanky „Klidní opilci patří domů“, muž z Prahy byl odtažen
z komunikace, rodinní příslušníci odmítli na místo přijet, městská ubytovna v Klecanech zamítla propůjčit pokoj k vystřízlivění, strážníkům se
nepodařilo umístit na záchytnou stanici (Příbram, Kolín, Mladou Boleslav;
Praha-Bulovka nebere osoby nalezené ve Středočeském kraji). Následně
byl strážníky převezen na Úřadovnu OP Zdiby, byly mu ošetřeny drobné
oděrky, obdržel vodu a byl neustále střežen. Nebyl hledán, poté byl ztotožněn vůči základním registrům a byl proveden opis z evidence přestupků Rejstříku trestů. Nakonec uvedl, že se v minulosti léčil ze závislosti
na alkoholu. Strážníci požádali o pomoc primáře MUDr. Karla Nešpora, CSc.,
a pacient byl strážníky převezen v odpoledních hodinách do Psychiatrické nemocnice v Bohnicích.
Luděk Wachtl
vedoucí OP Zdiby
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Do výběrového řízení na místo čekatele se hlásí uchazeči, kteří nesplní
ani základní požadované náležitosti. Nemůžeme konkurovat ostatním
okolním městům se zřízenou městskou policií a jejich personálním
pobídkám pro strážníky, zejména přidělení bytu nebo příspěvku na bydlení, také příspěvku na dovolenou, na dopravu, náborového příspěvku,
příspěvku za odsloužená léta a pravidelných odměn.
V současné době chybí obcím v ČR cca 600 strážníků s platným osvědčením MV ČR. Strážník se stává nedostatkovým „zbožím“ na trhu práce
a až třičtvrtě roku trvá starostům, než seženou nového zaměstnance
do obecní, městské policie.
Luděk Wachtl
vedoucí OP Zdiby

www.obeczdiby.cz
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Vítání občánků
Dopoledne 19. listopadu patřilo našim nejmenším, letos již potřetí jsme na obecním úřadě ve Zdibech přivítali nové občánky.
Pozvání přijali rodiče 10 nejmenších (6 dívek a 4 chlapci)
a pan starosta je slavnostně uvítal do naší obce. Žákyně základní školy ve Zdibech přednesly všem přítomným připravené
básničky. Při této příležitosti se rodiče podepsali do pamětní
knihy, vítané děti obdržely pamětní listy, mince a menší dárek,
maminky si odnesly kytičky. Celou akci zdokumentoval
na fotkách pan Wachtl.
Všem zúčastněným děkujeme za účast a přejeme hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti.

Další kroky k udržitelnému rozvoji obce Zdiby a části Brnky
Ve druhé polovině roku 2016 byla navázána spolupráce obce Zdiby
s Ing. arch., Ing. Františkem Denkem, Ph.D., s cílem připravit koncept
postupné revitalizace části obce Brnky s bývalou návsí včetně přilehlého
okolí a prověřit efektivní možnosti rozšíření stávající základní školy
ve Zdibech.
Koncepce revitalizace okolí návsi v části Brnky zahrnuje celkovou úpravu
dopravního řešení s preferencí bezpečného pěšího provozu, s užitím
moderních progresívních bezpečnostních a zklidňovacích prvků, dále
obnovu prostoru návsi s ohledem na využití pro kulturní a volnočasovou
aktivitu a vybudování přírodního parku s vodními prvky v prostoru nynější
přilehlé plochy neudržované zeleně. Projekt je v současné době ve stupni
rozpracovaného urbanistického generelu, jehož dokončení se předpokládá na konci roku 2016.

Varianty efektivního prostorového i funkčního rozšíření současné základní
školy v obci Zdiby budou prověřeny ve spolupráci s kolektivem vybraných studentů Fakulty architektury a Fakulty stavební ČVUT v Praze,
práce bude pojednána formou interní studentské soutěže. Na základě vyhodnocení návrhů odbornou komisí budou vybrána vhodná řešení, která
se v dalších fázích postupně rozpracují do výsledného projektu. Veřejná
prezentace všech návrhů ve formě ankety se předpokládá v červnu 2017.
František Denk je zaměstnancem Fakulty stavební, ČVUT v Praze,
kde působí jako pedagog a vědecko-výzkumný pracovník. Současně je
profesně zaměřen na projektovou činnost ve výstavbě na pozici architekta, stavebního inženýra a statika. Vystudoval Fakultu stavební ČVUT
v Praze, obor Konstrukce a dopravní stavby, Fyzikální a materiálové
inženýrství a Fakultu architektury ČVUT v Praze, obor Architektura
a urbanismus.
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Divadlo ve Zdibech
a režii Gábiny Sýsové, pošimrala bránice opravdu všem přítomným. Diváci se díky jemně lechtivé komedii plné omylů, záměn a trapasů přenesli
do pařížského bytu, v němž bydlí pestrá dámská společnost – bývalá
kabaretní hvězda, její služebná, malířka a klavíristka. Všechny čtyři si
už svými odlišnými zájmy lezou poněkud na nervy a zatouží změnit svůj
život. Nezávisle na sobě si tak podají inzerát. Své požadavky zašifrují
do nejnutnějších zkratek, které ovšem náhodou spojuje stejná značka
„P.P.S.“. Pak už jen zvoní zvonky a zájemci přichází. A jak už to bývá,
vždy ve chvíli, kdy není příslušná inzerentka doma. A tak se na podiu setká malířka spolu se zájemcem o byt, klavíristka s modelem pro malířku,
služebná s žákem pro klavíristku a majitelka bytu s milovníkem
pro služebnou. Je zřejmé, že o škodolibou legraci na účet nebohých
postav bylo postaráno.
Divadelní nadšenci si v listopadu přišli na své, poprvé při zhlédnutí
představení místních ochotníků „Na správné adrese“ a o týden později
podruhé na vystoupení divadelního spolku Háta „Do ložnice vstupujte
jednotlivě“.
V sobotu 5. listopadu patřila sokolovna všem milovníkům divadla.
To, že zde byli na Správné adrese, bylo jasné již během pár minut. Stejnojmenná divadelní hra Marca Camolettiho v podání našich Ochotníků

Obsazení:
Lucka Novotná (Jacqueline), Gábina Sýsová (Marie-Louisa), Zuzana
Tomanová (Jeanin), Zuzana Votavová (Georgette), Pepa Bolen (Bernard),
Michal Kostiuk (Jean), Michal Řepa (Spartakus), Jiří Votava (Bertrand).
Režie: Gábina Sýsová

divadelní společnost Háta
A kdo chtěl vidět profesionály, vydal se do sokolovny o týden později na
divadelní představení spolku Háta, který k nám dorazil v pátek 11. 11. 2016
s představením „Do ložnice vstupujte jednotlivě!“ Na prknech veltěžské sokolovny nás Adéla Gondíková, Kamila Špráchalová, Ivana Andrlová, Lukáš
Vaculík, Martin Zounar nebo Filip Tomsa přesvědčili o tom, že i prostorná

6

ložnice s velikou postelí může být těsná. Takové „převýšení poptávky
nad kapacitou“ nastalo v této bláznivé komedii anglických dramatiků (Raye
Cooneyho a Johna Chapmana). A tak se na jevišti rozjel kolotoč zoufalých
zastíracích manévrů, nedorozumění a lží, či nechtěných záměn osob.
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Vánoční strom ve Zdibech
V naší obci svítí dva vánoční stromy, jeden na sokolovně
ve Veltěži a druhý na Soběslavově náměstí v Přemyšlení.
První adventní neděli se pod vedením zdibských ochotníků
rozsvítil vánoční strom na sokolovně. Zpíváním vánočních koled
s ochotníky si každý z přítomných zpříjemnil tento předvánoční
čas. K občerstvení byla dobrá klobása a svařák.

a základní školy a společně s nimi jsme si zazpívali vánoční
koledy. K zhlédnutí byl živý betlém a povozit se děti mohly
na konících. Výborný svařák a čaj obstarala restaurace
U Jezera a k ochutnání byla slavnostní vánočka z pekárny
U Píchů.
Bezpečnost všech přítomných zajistila obecní policie Zdiby.

V pondělí 28.11. se pod režií obecního úřadu rozsvítil vánoční
strom na Soběslavově náměstí v Přemyšlení. Pod taktovkou
šikovných učitelek vystoupily děti z místní mateřské
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telegraficky
Rekonstrukce zahrady
V letních měsících zahájila obec
rekonstrukci zahrady ve škole
a školce. Postupně byly demontovány zbytky původní betonové
vodní nádrže, vykáceny uschlé
stromy a keře, provedeny terénní
úpravy a byl postaven nový zadní
plot. Zároveň byly protaženy
a napojeny inženýrské sítě
přes sběrný dvůr.

Poškozená svodidla
a zábradlí
Nová svodidla na křižovatce Pražská × Průběžná a zábradlí
na Soběslavově náměstí po
celkové opravě dlouho nevydržely.
Dvě nehody v jednom týdnu naší
snahu o vzhled obce malinko pokazily. Snažíme se vše urychleně
opravit.

Vánoční program
v kostele Povýšení Svatého Kříže
ve Zdibech – 2016
18. 12. (neděle)
19:00
Vánoční koledy zahrají a zazpívají
„Mratínské Meluzíny“. Pořádá OÚ Zdiby.
20. 12. (úterý)
17:30
Vánoční besídka žáků základní a mateřské školy.
Závěrem vystoupí soubor „Klenota“ z Klecan.
24. 12. Štědrý den (sobota)
14:30
Vánoční koledy zazpívají zdibští ochotníci.
15:00
Helena Vovsová, členka orchestru ND v Praze,
Jiří Voves a hosté zahrají vánoční koledy.

Uklizená skládka
V lese Na Čihadle byla dočištěna
skládka. Také skládka v ulici Šulkovna byla odklizena firmou IPODEC, a tím byla ukončena dotační
akce Úklid černých skládek
v obci Zdiby. Ještě jednou je třeba
poděkovat Středočeskému kraji
za poskytnuté finanční prostředky.

Od 14:30
se koná již tradiční výstava betlémů.
26. 12. Svatý Štěpán (pondělí)
11:00
Slavnostní mše sv. s bohatým hudebním doprovodem.
Na trumpety zahrají Řápkovi, na violu H. Vovsová,
na klarinet J. Voves a na varhany M. Repetná.
Sázíme

Orientační tabulky
Pro snadnější příjezdy sanitek
a záchranných vozidel byly umístěny orientační tabulky s názvy
ulic v částech obce, kde dochází
ke špatné orientaci díky shlukům
ulic, nebo možnosti příjezdů pouze z jedné strany ulice.
A nebo nejsou názvy ulic zaneseny ve vyhledávači GPS.

Jak jsme slibovali při loňském
kácení nemocných stromů v obci,
došlo nyní i na sázení. Na zpevnění břehu rybníku v Přemyšlení
na Soběslavově náměstí bylo
vysázeno 23 olší, u sokolovny stojí
habry a naproti škole vyroste alej
jasanů. V nové školce bude doplněna zeleň podle návrhu zahradníka ze Zdib, pana Bolena. To vše
bude dokončeno do konce roku
2016. Radost nám trochu pokazil
neznámý vandal, který hned první
noc jednu olši ulomil. Pokusíme se
ji na jaře opravit, nebo vyměnit.

1. 1. 2017 (neděle)
14:00
Mše svatá
Při všech akcích v kostele budou k vidění příbramské jesličky,
24. 12. též perníkový betlém.
Na všechny akce vás srdečně zve farnost Odolena Voda.

knihovna
Koncem listopadu proběhl v knihovně již pátý předvánoční bazar knih.
Jako obvykle byly zájemcům z řad veřejnosti nabídnuty knihy,
které knihovna dostává darem a které jsou duplicitní a do knihovny se už
nevejdou. Letos se prodalo celkem 64 knih a za utržené peníze knihovna
obdrží nové. Při dnešních stále se zvyšujících cenách knih to budou
2-3 knihy nové.
Díky podpoře naší obce, která nákup nových knih financuje, mají čtenáři
možnost číst většinu bestsellerů hned, jakmile jsou uvedeny na trh. Výpůjční doba je v naší knihovně 3-4 týdny, s možností mít po domluvě knihy půjčeny i déle, rozhodně ale ne třeba rok a více, což se bohužel také
někdy stává. Proto apeluji na čtenáře, aby knihy vraceli včas a umožnili
i ostatním nevrácené knihy si vypůjčit.
Knihovna je otevřená každé úterý a čtvrtek od 16:00 do 19:00.
Přeji všem klidné a pohodové Vánoce a mnoho zdraví do nového roku.
Hana Jandovská
knihovnice

8

www.obeczdiby.cz

prosinec 2016

výlet na vojenské letiště
Dne 19. října jsme jeli se školou na vojenské letiště v Praze. Po letišti nás provázel pan
nadpraporčík Soukup. Ukázal nám různé stíhačky a letadla. Viděli jsme také odlétat
letadlo, které se nazývalo Airbus 319 CJ. Bylo to pro mě úžasné, protože jsem z takové
blízkosti nikdy neviděla letadlo odlétat.
Když už jsme si všechno prohlédli, tak jsme se šli podívat do muzea. Tam nás zase
prováděl pan Burgr. Ten nám ukázal stará letadla, která se používala v dřívějších dobách.
Letadla se nám moc líbila.
Byla jsem moc ráda, že jsme tam jeli, protože jsme si mohli vyzkoušet, jak si žijí vojáci.
Bylo to moc pěkné až na to, že počasí nám nepřálo a měla jsem úplně mokré ponožky.
žákyně ZŠ Zdiby

UŽ MARTIN NA BÍLÉM KONI,
UŽ ZASE PŘIJÍŽDÍ K NÁM...
Tak takhle nějak začínají slova dětské písničky, která nás inspirovala
k vytvoření stejnojmenného projektu, realizovaného počátkem listopadu
v naší mateřské škole. A co všechno bylo jeho součástí?
Například vysvětlení významu známých pranostik spojených se změnami
počasí i přiblížení postavy Svatého Martina, výroba svatomartinských
lucerniček, pečení podkoviček, zpěv písní, recitace básní nebo i četba
a následná dramatizace legendy o Svatém Martinovi. V tento den nechyběla ani svatomartinská husa s knedlíkem a červeným zelím, kterou
dětem připravily naše paní kuchařky.
Především jsme však usilovaly o prohloubení významných lidských vlastností jako je soucit, laskavost a schopnost podělit se s druhým. Vyvrcholením celého projektu byl lampiónový průvod naší obcí, v jehož čele byl
právě Svatý Martin na svém koni. Průvod byl ukončen v Restauraci
U Parku, kde děti byly obdarovány svatomartinskými penízky
a kde na nás také čekalo „velké posvícení“ připravené rodiči dětí.
Rády bychom touto cestou poděkovaly dětem, rodičům i ostatním
přátelům naší mateřské školy za pomoc při organizaci celého projektu
a těšíme se, že se i v následujících letech stane Svatomartinský průvod
příjemným zahájením nadcházejícího zimního období.
Kolektiv MŠ Zdiby
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Při oslavách 750 let obce Zdiby
se předávala čestná uznání
Rádi bychom vás seznámili s každým
z oceněných a náš původní záměr byl přinést Vám povídání s nejstarší občankou
obce paní Marií Seyfriedovou (101 let).
V době příprav tohoto zpravodaje bohužel
byla nemocná a tak jsme se rozhodli Vás
seznámit s dalším z oceňovaných,
s jejím synem panem Evženem Seyfriedem.

V roce 1946, když mu bylo 9 let, se jeden
z ministrantů nedostavil, a tak přišli
za mladým chlapcem, zdali ho nenahradí. Od té doby tam docházel pravidelně.
Jeho zájem o kostel vzbudil farář Herold,
který měl velmi kladný vztah ke zdibskému
kostelu.
Od roku 1984 se o zdibský kostel stará pan
Seyfried se svojí rodinou a s rodinou svého
bratra Jaroslava.
Pan Seyfried žije v domě, který postavil jeho
dědeček v roce 1912 od narození. Tento
dům s ním obývají jeho manželka paní Anna
Seyfriedová, syn Pavel, maminka Marie
a bratr Jaroslav s manželkou Jindřiškou.

Ocenění dostal za svou starost o zdibský
kostel. Setkali jsme se s ním na začátku
prosince a vyzpovídali ho, jak se mu daří
a co plánuje ke konci roku.
Při setkání s panem Seyfriedem nám bylo
hned na úvod řečeno, že toto ocenění si nezaslouží. Byl velice skromný a domníval se,
že toto ocenění si zaslouží jiní lidé z obce.
Pan Seyfried začal své vyprávění tím, jak
se stal zdibský kostel jeho velkým zájmem.
Starost o kostel převzal po panu Pavlíkovi,
který se o něj staral se svou ženou a spolu
ho spravovali dvacet pět let, před nimi se
o kostel starala rodina Havlíčkova téměř
padesát let. Do kostela chodil již jako malý
kluk především se svou babičkou.

hasičská zábava
V sobotu 19. listopadu se konala již tradiční Hasičská zábava. O hudbu se tentokrát postarala
kapela exForbes, která věříme, že se návštěvníkům líbila, jelikož taneční parket se po nějakém
čase ostýchání zcela zaplnil, a vydrželo to tak až do pozdních hodin. Na návštěvníky čekala
také soutěž, ve které bylo více než 350 výher. Nad tanečním sálem visel prapor sboru,
který si tak všichni přítomní mohli prohlédnout. Rádi bychom poděkovali hlavnímu sponzorovi
Hasičské zábavy společnosti Baracom. Nemalé díky patří samozřejmě i dalším našim sponzorům, díky kterým se podařilo získat tak velký počet cen do soutěže. Všem, kteří na zábavu
dorazili a podpořili tak náš Sbor dobrovolných hasičů,také velice děkujeme. Doufáme, že jste
se bavili a že se v příštím roce na zábavě znovu potkáme!
SDH Zdiby

Srdečně nám povídal o historii své rodiny,
kterou poslouchal od své babičky, poctivě
si ji zapisoval a v pozdějších letech vytvořil
kroniku – Částečný pohled do historie rodu
Seyfriedů. Tato kronika obsahuje mnoho
fotografií, poznatků, ale i samotný rodokmen
celé rodiny, kterou dohledal až do roku 1600.
S prací kolem kostela má pan Seyfried
v prosinci, vzhledem k blížícím se Vánocům
hodně napilno. Připravuje kostel pro několik
akcí, které se budou v tomto měsíci konat
(viz vánoční program kostela) a je zapotřebí
nejen oprášit jesličky, ale i nachystat kostel
samotný.
Pan Seyfried na nás působil velice mile
a přátelsky. Jsme přesvědčeni, že lidé
v obci si ho velice váží, za jeho vřelou ochotu, zájem a práci v kostele a i za to,
jaký výjimečný člověk to je.
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Svatohubertská mše
V zasněženou sobotu 12. 11. 2016 se konala Svatohubertská mše v klecanském kostele
Nanebevzetí Panny Marie. Svatý Hubert je patronem lovců a myslivců, a proto se této
slavnosti zúčastnili, mimo jiných, také členové Mysliveckého spolku Zdiby-Klecany.
I přesto, že je kostelík malý, mše měla velkou atmosféru a kostel byl téměř zaplněný.
Z pohledu diváka stáli vpravo od oltáře tři trubači (FLD ČZU) a vlevo místní ženský sbor
KLENOTA. Svatohubertská mše je pro myslivce důležitá, protože děkují svému patronovi
za to, že k nim byl při honech štědrý. I při této mši nebylo výjimkou, že myslivci donesli
obětiny. Mše začínala v 11 hodin, a to slavnostním nástupem myslivců a příchodem
pana faráře.
V průběhu mše zpíval sbor a troubili trubači, četl se žalm, děkovalo se Bohu za přízeň
a nesly se obětiny k oltáři. Myslivecká děvčata nesla hroznové víno, chléb, vodu, víno,
hostie, kachny, orebice a bažanty.
Kostel byl vyzdoben chvojím a myslivci byli oblečeni ve své klasické zelené barvě,
což umocňovalo atmosféru Svatohubertské mše. Farář P. Pavel Kuneš připomněl poslání
myslivců, kteří se mají o zvěř také starat, protože již brzy začne zima a naše zvěř v lesích
bude mít dobu nouze. A právě v těchto dnech myslivcům začínají povinnosti se ještě
o trochu více než v letním období starat o zvěř. Myslivci musejí vyrazit do revíru zakrmovat, aby zvěř nestrádala a přežila zimu.
Když mše skončila, myslivci a trubači vyšli ven před kostel a trubači ukončili obřad
slavnostní mysliveckou fanfárou. Tím se ukončila celá Svatohubertská oslava a my
doufáme, že se z toho stane tradice a za rok se sejdeme v místním kostele znovu a třeba
i v hojnějším počtu.
Na přípravě této slavnosti se podílela Fara Klecany, MS Zdiby-Klecany a Spolek Humbuk,
to vše s podporou Města Klecany.
Eva Samcová

Členská schůze Základní organizace
ČSV Klecany
Dne 19. 11. 2016 se uskutečnila členská schůze naší základní organizace v Klecanech.
Přivítali jsme mezi sebou vzácné hosty, starostu obce Zdiby pana Jana Tvrdého, pana
Ing. Dalibora Titěru z Výzkumného ústavu včelařského v Dole, který je naším dlouholetým
členem a vždy naší schůzi obohatí o zajímavou přednášku o novinkách ze světa včel.
Na této schůzi jsme si odhlasovali změnu názvu naší organizace ze základní organizace
Klecany na základní organizaci Klecany-Zdiby.
Učinili jsme tak proto, že lidé ze Zdib se už kolem cca 50 let starají o tuto naši organizaci. Pro pamětníky pan předseda Vomočil, před ním dělal předsedu i jeho otec, a to jsou
už Páni včelaři.
V neposlední řadě i proto, že Obec Zdiby nás tradičně podporuje, každý první pátek
v měsíci se scházíme v kulturním domě ve Veltěži, přispívá nám na vzdělání, léčení včel.
Když se ohlédnu za uplynulým rokem, tak se nám navýšili členové, již nás je 75. To už je
hodně včelařů, ale hlavně hodně včelstev a starostí kolem nich. Příští rok naše organizace oslaví 110 let od svého vzniku. Chystáme zajímavý program nejen pro naše členy,
ale i pro širokou veřejnost. Budeme moc rádi, když nám zachováte přízeň a zúčastníte se
připravovaných akcí.
Za všechny včelaře Vám přejeme do roku 2017 hodně štěstí, zdraví, klidu, dobré sousedské vztahy.
Na závěr si dovolím jeden citát: „Med sto nemocí léčí a tisíci předchází“.
Pranostiky: Když je Barbora ucouraná, bude sv. Štěpán na ledě.
Je-li Štědrý večer nebe hvězdné, bude rok úrodný.
Martina Cibulková
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Herbert Spencer: Životní síla...

(Tajenka: ...pevného zdraví pozlatí i neštěstí.)

rozměry a ceník inzerce

Kontakt pro objednání inzerce:
Ing. Jiří Žáček, místostarosta, tel.: 284 890 220, e-mail: zacek@obeczdiby.cz

CELÁ STRANA
na spad

1/2 STRANY
na výšku, na spad

1/2 STRANY
na šířku

210 x 297 mm
+ 5 mm přesah

210 x 148 mm
+ 5 mm přesah

190 x 130 mm

3 000 Kč

1 500 Kč

1/2 STRANY
na šířku, na spad

1/4 STRANY
podval, na spad

1/4 STRANY
na výšku

210 x 148 mm
+ 5 mm přesah

210 x 74 mm
+ 5 mm přesah

92 x 130 mm

1 500 Kč

750 Kč

44 x 265 mm
750 Kč

1/8 STRANY
92,5 x 62 mm
375 Kč

750 Kč
1 500 Kč

1/4 STRANY
sloupec

