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VEDENÍ OBCE V NOVÉM SLOŽENÍ
Poslední komunální volby proběhly
ve dnech 5. a 6. října 2018. Ve Zdibech přišlo k volbám více než 65 % voličů. Nejúspěšnějším kandidujícím sdružením se stala Občanská iniciativa
Zdiby (OIZ), která získala 7521 hlasů, tj. 34,11 %
z celkového počtu, a obsadila 6 mandátů v novém zastupitelstvu. Druhým nejúspěšnějším

uskupením bylo Sdružení fotbal - Zdiby, Veltěž,
Přemyšlení (21,65 % všech hlasů) se 3 mandáty.
Další dva mandáty získala Obec pro všechny
generace (10,95 % hlasů). Po jednom mandátu pak obdrželo sdružení Zdiby – Náš domov
(7,68 % hlasů), Sdružení nezávislých kandidátů - Z11 (7,46 % hlasů), My žijeme pro Zdiby

(7,38 %) a ODS a nezávislí (6,73 % hlasů).
Nové vedení obce se svých nových rolí
ujalo se značným zpožděním až ve druhé
polovině listopadu, protože byla podána žaloba k soudu kvůli neplatnosti těchto voleb.
Soud však veškeré námitky zamítl jako neopodstatněné a potvrdil výsledek voleb.

ZASTUPITELSTVO
JUDr. Eva Slavíková, (OIZ)
starostka, členka rady a zastupitelstva

RNDr. Hana Španielová, Ph.D., (OIZ)
členka zastupitelstva

Mgr. Beata Sabolová LL.M, (OIZ)
1. místostarostka, členka rady a zastupitelstva
Ing. Kateřina Kolářová (My žijeme pro Zdiby)
2. místostarostka, členka rady a zastupitelstva

Ing. Bc. Jitka Homolová, Ph.D. (OIZ)
členka zastupitelstva

Mgr. Jaromír Chalupský, Ph.D., (OIZ)
člen rady a zastupitelstva
Ing. Jakub Krejcar (Obec pro všechny generace)
člen rady a zastupitelstva
Mgr. Milan Baier (ODS)
předseda kontrolního výboru, člen zastupitelstva
Jan Česnek (Obec pro všechny generace)
člen kontrolního výboru, člen zastupitelstva
Anatol Nepala (Zdiby – Náš domov)
předseda finančního výboru, člen zastupitelstva

Ing. Jan Urban, (OIZ)
člen zastupitelstva
Zdeněk Jurkeník (Sdružení fotbal)
člen zastupitelstva
Jan Tvrdý (Sdružení fotbal)
člen zastupitelstva
Luděk Wachtl (Sdružení fotbal)
člen zastupitelstva
Ing. Jiří Žáček (Sdružení nezávislých kandidátů - Z11)
člen zastupitelstva

RADA OBCE
Nové zastupitelstvo má oproti minulým
létům 15 členů. Toto navýšení schválilo v předchozím volebním období bývalé vedení obce.
Kvůli vyššímu počtu zastupitelů bylo nutné zřídit (ze zákona) radu obce. Tu automaticky tvoří
starosta a místostarostové a další členové rady
jsou voleni z řad členů zastupitelstva obce.
Počet členů rady obce je vždy lichý - nejméně
5 a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesahovat
jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce.
Pro naši obec Zdiby z toho tedy plyne,
že počet pěti radních je pro nás nejen minimálním, ale současně maximálně možným
počtem. Vzhledem k tomu, že máme jednu
starostku a dvě místostarostky, pouze dva členové byli doplněni ze zbývajících zastupitelů.
Výhodou rady obce je to, že je tzv. výkonným orgánem obce v oblasti samostatné
působnosti. V některých pevně stanovených záležitostech tedy může rozhodovat
bez nutnosti svolávat zastupitelstvo obce.
Rada obce díky tomu bude v běžných záležitostech úřadu efektivnější a rychlejší.
To, které záležitosti to jsou, je však přesně
zakotveno v zákoně. Ve zbývajících nebo
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zastupitelstvem konkrétně vybraných oblastech jako vždy musí rozhodovat jedině
kompletní zastupitelstvo. K přijetí každého
rozhodnutí rady je opět potřeba souhlasu
většiny. Zcela přirozeně se tím oslabuje možnost prosazovat jednotlivcem nějaký zájem.
Jedním z dalších úkolů rady obce je projednávat a řešit návrhy, připomínky nebo
podněty, které jí předkládají členové zastupitelstva obce nebo tzv. komise rady obce.
V naší obci byly zřízeny dvě komise a každá
z nich má devět členů. Do komisí se mohl
podle svého zájmu a chuti přihlásit kdokoliv z obce a obyvatelé tuto možnost využili.
O členství v komisích byl veliký zájem.
První komise s názvem „Komise rady
obce pro rozvoj obce, životní prostředí a dopravu“ se bude zabývat „fyzickým“ rozvojem
naší obce. Druhá „Komise rady obce pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní a sociální
projekty“ zase bude bdít nad naším „kulturním a sociálním“ rozvojem.
Tak nezbývá než všem popřát, ať se jim
v jejich práci daří!
jh

www.obeczdiby.cz
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ÚVOD

TRVALÉ BYDLIŠTĚ: ZDIBY
Na to, aby se obec mohla rozvíjet, potřebuje finance. Kolik jich dostane, záleží
i na počtu trvale hlášených obyvatel. Takže
pokud v obci bydlím, užívám tady komunikace, přispěji do kasičky obce tím, že zde budu
trvale hlášen. Obec pak bude mít více peněz
v rozpočtu a může lépe plánovat akce a zlepšovat podmínky pro náš společný domov.
Argumenty typu: S bydlištěm ve Zdibech
mě nevezme v Praze lékař nebo Moje dítě se
tak v Praze nedostane na školu, už značně
pokulhávají. Přivřít oko se snad dá jen nad
argumentem, že pokud mám v občance trvalý pobyt v Praze, mohu využívat parkování
v modré zóně. Ale to se týká spíš jednotlivců.
A co pro změnu trvalého pobytu můžete
udělat? Stačí zajít na náš obecní úřad kdykoliv v úředních hodinách.

KONTAKTY
Obecní úřad Zdiby
Průběžná 11, 250 66 Zdiby
Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00, 13.00 - 18.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00
Pátek zavřeno
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PÁR VĚT ÚVODEM
Milí sousedé,
dovolte mi, abych vás poprvé pozdravila jako nově zvolená starostka obce Zdiby
a současně poděkovala vám všem, kteří jste
se dostavili jak k místnímu referendu, tak
k říjnovým komunálním volbám a vyjádřili
nám svoji důvěru. Jsem velmi ráda, že se nám
podařilo sestavit tým lidí, který má společné
vize k rozvoji naší obce.

tramvajové trati z Kobylis do Zdib a mnohému dalšímu. Ke klíčovým projektům vás
přizveme ke společné diskusi.
Osobně zapojení širší veřejnosti do rozvoje obce považuji za samozřejmou součást
dobrého fungování obce. V tomto směru
jsme již učinili první krok. Nově jsme zřídili dvě komise Rady obce Zdib, do kterých
se nám přihlásilo skutečně velké množství

Máme před sebou spoustu úkolů. Rádi
bychom co nejdříve stabilizovali úřad a postupně z něj vytvořili dobře fungující a občanům vstřícné místo. Snažíme se rychle
zorientovat v celkovém chodu úřadu, což
je důvod, proč se prakticky pořád na úřadě
svítí jak ve večerních hodinách pracovních
dní, tak i o víkendech. Nastavujeme nově
některé dosud nenastavené procesy a pravidla. Prověřujeme účelnost všech nákladů,
snažíme se o úspory. Věnujeme se také výraznějším současným i budoucím projektům jako je kanalizace, vodovod, vedení

spoluobčanů, což nás velmi těší. Chystáme
také participaci lidí na výběru projektů, které
bude případně v budoucnu obec realizovat.
Jsme připraveni vám naslouchat a společně
zvolit pro obec vždy to nejlepší.
Na závěr se s vámi rozloučím s přáním, aby
se nám všem v současné poměrně dynamické
době dařilo nejen dobře pracovat, ale také najít
chvilku času pro své přátele, blízké a rodiny.

1. místostarostka
telefon: 284 890 220
e-mail: beata.sabolova@obeczdiby.cz

Účetní
telefon: 284 890 013
e-mail: ucetni@obeczdiby.cz

Jednání s vedením obce je možné pouze v pondělních nebo středečních úředních hodinách, termín
je vhodné si dopředu domluvit (viz níže).

2. místostarostka
telefon 284 890 218
e-mail: katerina.kolarova@obeczdiby.cz

Starostka
telefon: 284 890 215
e-mail: eva.slavikova@obeczdiby.cz

Podatelna
telefon: 284 890 217
podatelna@obeczdiby.cz

www.obeczdiby.cz

S úctou

Eva Slavíková
starostka obce Zdiby

Pokladna
telefon: 284 890 760
e-mail: jitka.uhlova@obeczdiby.cz
Evidence obyvatel, ověřování podpisů
telefon: 284 890 219
e-mail: jana.hyklova@obeczdiby.cz
Datová schránka: vt2b6m8
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REFERENDUM

Zdroj: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980

MÍSTNÍ REFERENDUM –
HALY TADY NECHCEME!

Ve dnech 5.–6. 10. 2018 v naší obci proběhlo, souběžně s komunálními volbami,
místní referendum. Pro občany je navrhla
a spolu s Obecním úřadem Zdiby zorganizovala Občanská iniciativa Zdiby. V tomto
referendu se občané měli možnost vyjádřit
proti výstavbě rozsáhlých hal na území obce
Zdiby, které měly vyrůst v blízkosti obytných
domů a historických památek obce – kostela
Povýšení svatého kříže a zdibského zámku.
O záměru zastavit okraj Zdib nevzhlednými krabicemi o velikosti téměř dvou Václavských náměstí se veřejnost dozvěděla
prakticky omylem na počátku dubna 2016.
Na úřední desce obce se nějakým nedopatřením neobjevilo oznámení o tomto záměru,
a nikdo proto ani netušil, že se takový projekt chystá. Lhůta pro vyjádření k tomuto
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záměru tak málem vypršela bez povšimnutí
veřejnosti. Díky upozornění spolku Otevřeno o 106 a urgencích na Krajském úřadu však
byla lhůta pro podání vyjádření k tomuto záměru patřičně prodloužena až do 8. 5. 2016.
V tomto období se začíná formovat Občanská iniciativa Zdiby, skupina obyvatel,
kteří se snaží výstavbě zabránit. Pročítají
rozsáhlou dokumentaci, shánějí nebo sami
píší odborné posudky, organizují podpisové
akce a spouštějí informační web. Díky úsilí
všech lidí, kteří se připojili, bylo dosaženo
toho, že záměr je posuzován z hlediska jeho
vlivu na životní prostředí (EIA).
Začal tím nesmírně dlouhý proces psaní
dalších a dalších vyjádření, čekání na přepracování zadávací dokumentace, přes
zveřejňování mnoha zpráv v médiích, až

Zdroj: http://www.stophaly.nazory.cz/Fotogalerie/H1_3_Zakres_do_ortofotomapy1.jpg

www.obeczdiby.cz

po konečné veřejné projednávání tohoto
záměru. Přesto, že už byl jeho přesný termín
příslušným úřadem stanoven a obcí oznámen, na základě dalších podaných vyjádření ke Krajskému úřadu Středočeského kraje
bylo toto projednávání nakonec zrušeno
a dokumentace opět vrácena k dalšímu, již
čtvrtému přepracování. Na portálu EIA prozatím další verze zveřejněna nebyla.

Známé jsou však výsledky referenda, které mělo za cíl zjistit převažující názor občanů
Zdib na výstavbou těchto nebo obdobných
hal. Místního referenda se zúčastnilo celkem
50,3 % oprávněných voličů, čímž byla výrazně
překročena potřebná minimální hranice 35 %
pro to, aby referendum bylo uznáno za platné. Většina zúčastněných se jednoznačně postavila proti jakékoliv výstavbě tohoto typu:
99 % zúčastněných se vyslovilo proti halám
Goodman a 95 % proti jakékoliv podobné
výstavbě. Tyto výsledky jsou vzhledem k dosaženým procentům pro naši obec závazné.
Bezprostředně po převzetí její nové funkce paní starostku JUDr. Evu Slavíkovou navštívili zástupci firmy Goodman. Projevili zájem
o její názor na další výstavbu a případný návrh
kompromisního řešení. Paní starostka tuto
delegaci pouze znovu seznámila s výsledky podzimního místního referenda. Dále je
striktně ujistila, že opravdu učiní vše tak, aby
respektovala projevený názor občanů Zdib
a hájila závazek, který obci z referenda plyne.
Doufejme proto, že už nás v tomto ohledu nic nepřekvapí.
Jitka Homolová

STŘÍPKY Z OBCE

VÝSADBA NOVÝCH STROMŮ

Vydáte-li se od stanice autobusu U Parku
asfaltovou cestou směrem na staré Ďáblice,
překvapí vás po pravé straně spousta nových stromků. Kde se tu vzaly?
Jejich výsadbu financovaly firmy, které se
angažují v projektu „Sázíme stromy“ a rozhodly se podpořit životní prostředí v našem
okolí. A jejich zaměstnanci pak stromy i vysadili. Akce proběhla ve dvou vlnách. Koncem
října zde parta z Panalpina BSC zasadila třicet
slivoní. A začátkem listopadu pak dobrovolníci z firem Henkel a ROSSMANN dosázeli
dalších čtyřicet stromů. Stromořadí kolem
cesty mezi poli tak zpříjemní časté vycházky nejen našich obyvatel a zároveň přispěje
k výraznému rozdělení jednotvárné zemědělské krajiny.
Stromy zakotvené v dřevěných oporách
byly jako dar předány do péče obci Zdiby.
Děkujeme.
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ke znečištění vozovky a při zhoršené sjízdnosti mají řidiči problémy s rozjezdem
do mírného stoupání.
Dopravní inspektorát však s odstraněním nesouhlasí. Důvod? Zpomalovací pruhy
sem byly umístěny kvůli zajištění bezpečného pohybu chodců v místě, kde chybí chodník a usměrnění rychlosti vozidel. Zároveň
je komunikace ve velmi špatném stavu, kdy
vozovka je popraskaná, s výtluky a při dešti
na ni stéká nečistota z pole.
Současně DI doporučuje opravit komunikaci a v prostoru zpomalovacích prahů
umístit např. zábradlí nebo svodidla, aby nedocházelo k jejich objíždění.

majitelů velké techniky. Práce probíhají i o víkendu a při nočním sněžení i v noci nebo
od brzkých ranních hodin.
Nevyjedete? Obvykle do míst, která jsou
situována v kopci, jsou rozmísťovány žluté
kontejnery s posypovou solí a štěrkem. Ty se
na rozdíl od popelnic, které v minulosti vždy
zmizely, osvědčily. Můžete si o ně napsat
přes kolonku „Lepší místo“ na webu obce
nebo emailem na udrzba@obeczdiby.cz.

Ne, nejsme na horách. Jsme na kopci.
Zlatém. V neděli 3. února.

CO NA SNÍH PLATÍ

LEPŠÍ MÍSTO – HEZČÍ DOMOV
Určitě chceme mít obec čistou. Na některé věci stačíme sami. Neodhazujeme
odpadky na zem. Udržujeme čistotu okolo
svého bydliště. Nedá nám to, když vidíme
pohozenou plechovku, a přemístíme ji tam,
kam patří – do koše. Na úklid dohlíží i údržba
obce. Všímavá je i obecní policie. Ale spoléháme i na vás.
Pokud si ve svém okolí všimnete nějakého problému nebo nepořádku, pošlete o tom
zprávu, ideálně i s fotografií, prostřednictvím
webových stránek obce pod odkazem Lepší
místo. Drobnosti i větší nepravosti mohu být
řešeny jenom tehdy, když se o nich ví. O naší
rozlehlé obci to platí dvojnásob.
Přispějte k tomu, aby se Zdiby staly lepším místem pro život.

RETARDÉRY NA BRNKÁCH ZŮSTANOU

Obec požadovala odstranění dvou zpomalovacích prahů z komunikace Na Brnky
s odůvodněním, že se nacházejí v nezastavěném území a řidiči je objíždějí přes
pole. Na poli jsou vyjeté koleje, dochází

Naše obec se musela začátkem února
potýkat s vydatnou sněhovou nadílkou. Sypání komunikací a odklízení sněhu zajišťuje
obecní údržba a jejich šest aktivních pracovníků. Komunikace v obci průběžně udržovala multikára M26 se sněhovou radlicí a sypačem. Na chodníky vyjížděly i malotraktor
s radlicí, dvoje motorová košťata a sněhová
fréza. Při ledovce se používá i sekací traktůrek s vozíkem na posyp. Se sněhovými nánosy například u autobusových zastávek přijel
pomoct i nakladač. Leckde techniku doplnila
i obyčejná lopata.

A pro zajímavost – zatím bylo použito
25 tisíc kg soli a 10 tisíc kg štěrku. Při deseticentimetrové bílé nadílce trvá s obecním
vybavením úklid sněhu na hlavní silnici cca
5 hodin, zprovoznit chodníky kolem hlavní silnice pak cca 3 hodiny. Pokud napadne
více sněhu, využívá obec pomoc místních
www.obeczdiby.cz

BIOODPADY JIŽ OD BŘEZNA

Svoz bioodpadu zajišťuje společnost
IPODEC-ČISTÉ MĚSTO, a.s., a letos bude
bioodpad vyvážen vždy každou středu v lichém týdnu počínaje 13. března až do 20. listopadu 2019!
K dispozici jsou nádoby o objemu 120 litrů, kdy
za svoz zaplatíte 540 Kč za sezónu, nebo 240 litrů za cenu
990 Kč. Poplatky se hradí
na pokladně obecního úřadu.
Biokontejnery se po obci rozvážejí
od začátku března. Jejich rozmístění je stejné
jako v loňském roce.
Sudý týden: Na Špičce, Pod Hájem, Oblouková, Na Pěkné vyhlídce, Moštárna ZK,
Trojdomky, Klíčanská, Za Panskou Zahradou,
V Rokli, Chaberská, U Vodojemu, U Kovárny,
Terezín, Sběrný dvůr.
Lichý týden: Na Špičce, Šípková, Oblouková, Na Pěkné vyhlídce, Na Lada, Trojdomky, Klíčanská, Za Panskou Zahradou, V Rokli,
Chaberská, U Vodojemu, U Kovárny, Spojovací, Sběrný dvůr.

ŽÁROVKY MĚNÍ BARVU

Na ulici Průběžná byly vyměněny žárovky v pouličních lampách, osvětlení se tak
z bílého změnilo na příjemné žluté. Praskající
žárovky v lampách se budou postupně nahrazovat novými i v dalších ulicích obce.
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POSTUPNÉ KROKY POTŘEBNÉ PRO ZŘÍZENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
Č.

Druh činnosti

Cíl činnosti

Potřebné materiály

Poskytne / vydá

1

Přípravné práce *

Získání údajů o prostorovém umístění
veřejných kanalizačních řadů a určení
místa napojení

Snímek parcely (objektu)
v pozemkové mapě, lokalizace
napojovacího místa

Správce kanalizace

2

Projekční práce *

Zpracování projektové dokumentace
kanalizační přípojky dle Technických
podmínek napojení provozovatele pro
danou kanal. síť

Podklady o prostorovém
umístění všech inženýrských
sítí, stavební záměr

Stavebník, správci sítí,
projektant

3

Souhlas provozovatele

Posouzení projektu včetně dodržení
Technických podmínek napojení

Projektová dokumentace
kanalizační přípojky, včetně
žádosti o posouzení PD,
souhlas majitele kanalizace

Správce kanalizace

4

Souhlas s umístěním
stavby *

Územní souhlas nebo územní
rozhodnutí, popř. zjednodušené
územní řízení

Souhlas osob uvedených
Stavební úřad
v §85 odst.2 písm.b),
zák. č. 183/2006 Sb. stavebního
zákona

5

Přihlášení k odvádění
odpadních vod

Zaevidování nového odběrného místa

Žádost o zřízení kanalizační
přípojky

6

Výkopové práce,
pokládka a montáž
přípojky

Zahájení výkopových prací stavebník
oznámí písemně nebo emailem
správci 15 kalendářních dnů předem.
Provedení výkopových prací, pokládky
a montáž potrubí

Splnění podmínek §160 odst. 2
stavebního zákona, platný
územní souhlas.

7

Napojení na kanalizační
stoku

Připojení kanalizační přípojky
na kanalizační stoku

Žádost o zřízení přípojky
u správce

8

Zkouška vodotěsnosti
a tlaková zkouška (u TK) *

Zkouška se provádí před záhozem
potrubí. K provedení zkoušky je
stavebník povinen přizvat pracovníka
správce kanalizace

9

Geodetické zaměření
přípojky *

Provedení geodetického zaměření
přípojky před záhozem a předání
geodetického zaměření správci

Hotová stavba přípojky

Geodet

10 Smlouva o odvádění
odpadních vod

Uzavření smlouvy o odvádění
odpadních vod s vlastníkem připojené
nemovitosti

Doklad o vlastnictví
nemovitosti, žádost o uzavření
smlouvy

Správce kanalizace

11 Souhlasné stanovisko
správce kanalizace

Protokol o připojení

Dokumentace skutečného
provedení stavby,
vč. geodetického zaměření,
protokolu o vodotěsných,resp.
tlakových zkouškách

Správce kanalizace

12 Užívání dokončené
stavby

U přípojky zřízené
na Ohlášení - oznámení o záměru
o užívání dokončené stavby

Nekolauduje se - jen se
oznamuje

U přípojky zřízené na základě
Stavebního povolení kolaudační
souhlas

Kolaudace

Stavební úřad

Závěrečná kontrola všech podmínek
a zahájení odvádění odpadních vod

Užívací souhlas

Správce kanalizace

13 Zahájení odvádění
odpadních vod

Odborná stavební firma
a správce kanalizace
Odborná stavební firma

* na označené činnosti jsme pro Vás zajistili několik zpracovatelů, kontakty k dispozici na OU.
Správce a provozovatel kanalizace a ČOV: BMTO GROUP A.S., Na Slatince 3/3279, 106 00 Praha 10
Kontakt:
Ing. Stanislav Zdrůbek, tel. 222 366 070
e-mail: bmtopraha@bmto.cz
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VÝSTAVBA KANALIZACE
ČISTÍRNA SE MODERNIZUJE
A ROZŠIŘUJE

PODMÍNKY DOTACE NA PŘIPOJENÍ
330 DOMÁCNOSTÍ JE NUTNÉ SPLNIT

Díky enormnímu růstu počtu obyvatel
obce v uplynulých 20 letech je kapacita stávající mechanicko-biologické čistírny odpadních vod téměř naplněna. Jen pro dokreslení
vývoje, v roce 1990 měla obec cca 450 obyvatel, v roce 2000 bylo evidováno cca 950 trvale hlášených obyvatel a v roce 2018 jejich
počet stoupl již na 3187. K tomu je třeba připočítat dalších zhruba 1500 osob, které zde
sice nejsou hlášeny k trvalému pobytu, ale
reálně zde trvale žijí. Kvalitní infrastruktura
tvoří v dnešní době nezbytný základ pro bezproblémové fungování lidských sídel.
Výstavba současné čistírny odpadních
vod je datována roky 2005-2006. Prostorové uspořádání umožňuje její rozšíření, a tak
se nynější technologie doplňuje o další paralelní biologickou čistící jednotku. Dochází
i k modernizaci stávající jednotky a provoz
bude doplněn o moderní řídicí systém, abychom splnili požadavky na kvalitu vypouštěných vod dle platné legislativy. Na budově nové čistírny odpadních vod v současné
době probíhají práce na opláštění objektu
a během března budou zahájeny práce
na technologické části.

Etapou 1 projektu dojde k rozšíření
stokové sítě o 3,1 km, která umožní připojení cca 150 domácností. Plánovaná Etapa
2 počítá s délkou stok cca 5,7 km a připojením cca 180 domácností. Pro zajímavost
– k dnešnímu dni evidujeme 24 km kanalizačních stok na území obce.
Předpokládané náklady na obě etapy
činí cca 140 mil. Kč. Na celou investiční
akci přispívá Státní fond životního prostředí, který nám hradí cca 64 % investičních nákladů na vlastní realizaci. Je ovšem
potřeba zdůraznit, že stát si vynakládané
prostředky velmi dobře kontroluje, a tak
máme, jako příjemce dotace, také mnohé
povinnosti.
Do roku 2021 musíme prokázat splnění několika hodnotících ukazatelů, jinak
se vystavujeme velkému riziku vrácení
dotace nebo její části. Jedná se o délku vybudované kanalizační sítě, kapacitu ČOV,
počet připojených domácností, respektive
ekvivalentních obyvatel. Budeme muset
řešit způsob správy kanalizační sítě, tvorbu
fondu na průběžnou údržbu a obnovu kanalizace a mnohé další.

SOUČINNOST STAVEBNÍKŮ
JE DŮLEŽITÁ

Nastavené podmínky dotačního titulu můžeme splnit jen společně, a tak budeme potřebovat aktivní zapojení i vás,
občanů. V opačném případě hrozí riziko
vrácení části dotace a na hodně dlouhou
dobu fakticky znemožnění dalšího rozvoje
infrastruktury obce, jako například oprav
komunikací, výstavbu chodníků nebo občanské vybavenosti.
Zatímco hlavní kanalizační řady v ulicích buduje obec, stavebníkem domovních přípojek jsou jednotliví vlastníci nemovitostí. Postup přípravy je podrobně
uveden v dokumentu “Postupné kroky potřebné pro připojování na kanalizaci“, který najdete na webu obce www.obeczdiby.
cz → Investice → ČOV a kanalizace. Stručně
shrnuto – stavebník si zajistí projektovou
dokumentaci včetně vyjádření správce sítě
(BMTO), požádá o povolení stavební úřad
v Klecanech, a teprve následně může realizovat přípojku.
Pro nás všechny bude limitujícím faktorem zejména čas. Proto se snažíme zajistit
kapacitu u projektantů i zhotovitele a jsme
připraveni poskytnout všem maximální
součinnost při řešení této stavby.
Postupně budeme procházet jednotlivé lokality, abychom si společně s občany,
kterých se připojení týká, upřesnili polohu
pro budoucí napojení přípojky do kanalizace. O termínech budeme informovat
v předstihu oznámením do schránek.
Kateřina Kolářová

inzerce

Do firemní restaurace
ve společnosti VF Czech
Services ve Zdibech
přijmeme posilu na výdej
jídel na noční směnu.
Volné víkendy, fajn
kolektiv. V případě zájmu
kontaktujte paní Kellerovou
na tel. 731 438 434.

www.obeczdiby.cz
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ZIMA JE K DĚTEM
VSTŘÍCNÁ
Letošní zimu si děti užívali nejen ve školních lavicích, ale i venku na čerstvém vzduchu. Když ve třídách paní učitelky dětem
oznámily, že se půjde bruslit, to bylo radosti. Děti přicházely do školy obtěžkány nejen
školní aktovkou, ale i batohy s bruslemi, helmami, teplým oblečením a silnými rukavicemi. V lednu si školáci mohli zabruslit na ledě
přímo ve Zdibech na upraveném koupališti.
Některé třídy využívaly i veřejná kluziště Prahy 8 v Kobylisích, na koupališti Ládví nebo
u ZŠ Glowackého v Bohnicích. Své bruslařské
umění si s chutí zdokonalovaly a z každé takovéto akce se vracely trošku unavené, ale
s červenými tvářemi a očima zářícími radostí.

Naše děti mají velkou výhodu, že za sněhové nadílky mohou chodit bobovat na nedalekou louku. To je pak škola obklopena
barevnými boby, pekáči a sáňkami. Je obdivuhodné, kolik je v dětech energie, jak s elánem vybíhají nahoru, aby se mohly znovu
a znovu kochat jízdou dolů. Někdy soutěží,
kdo dojede dál, kdo bude dole rychleji nebo
si udělají skokánek, pak zase své boby zapojí a jedou v závěsu jako vláček. Pobyt venku
dětem velmi svědčí, málokdy se jim chce
zpátky do školy a nejraději by při zimních radovánkách strávily celé dopoledne. Kéž nám
zimní počasí ještě chvíli vydrží.

z předchozího ročního období a ozdobili několik stromů lojovými koulemi na okraji lesa.

Prostřednictvím zimních sportů děti
poznávaly, že pohyb je důležitý a zdravý
pro celý náš organismus i dobrou náladu.
Nadále jsme pokračovali v plnění projektu
České obce Sokolské s názvem „Svět nekončí
za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Nejstarší děti
se zapojily do příprav na školu prostřednictvím vzdělávacího programu Medvídek
Nivea. Paní Zima nám vyčarovala krásná divadelní představení „Kuchařskou pohádku“
a „Můj medvěd Flóra“.
Nezapomínáme ani na rodiče, připravili
jsme pro ně setkání na téma „Metody a strategie rozvoje nadání dětí předškolního věku“
pod odborným vedením Mgr. Pavlíny Chalupské, která se nadanými dětmi hlouběji zabývá.
A co nás ještě v zimním období čeká? Masopustní veselice a karneval! Zapojí se všechny masky dětí, ať už připravené rodiči nebo
vyrobené u nás ve školce. Možná se i letos
objeví tradiční masky jako medvěd, kůň
a čert. S dětmi si budeme povídat, co slovo
„masopust“ vlastně znamená, a zamyslíme
se, zda bychom se dokázali vzdát na několik
dní třeba čokolády – a drželi „čokoládopust“
- nebo bonbónů - „bonbónopust“.
A co my dospělí? Jsme také schopni se
na určitý čas něčeho vzdát?
Kolektiv MŠ

a další specifika chovu. Dozví se také něco málo
z evoluce živočichů a nahlédnou i do tajů jejich
orgánových soustav. Díky tomu získají základní
znalosti žáků druhého stupně.
Pokud vaše dítě kroužek nenavštěvuje,
nezoufejte. Můžete jej od září příštího školního roku přihlásit. Zároveň v rámci výuky prvouk a přírodověd probíhají ve všech třídách
chovatelské hodiny, kdy se i ostatní děti něco
málo dozvědí.

A co na to děti z chovatelského kroužku?
„Líbí se mi se starat o zvířátka.” „Je to super,
protože můžeme mazlit zvířátka.” „Je to nejlepší
kroužek, co mám.“ „Naučila jsem se chytat cvrčky.” „Líbí se mi, že poznáme něco nového…“

COŽE? ZVÍŘATA
V KRÁLOVSTVÍ PANÍ VE ŠKOLE?
Tereza Korbélyi
ZIMY SE ČARUJE
Zná vaše dítko gekončíka nočního, aga- KLUB NADANÝCH
pornise, osmáka degu či tropickou mnohoPočasí si s námi hraje, ale na nás nevy- nožku? Ne? Nevadí. Pokud navštěvuje ZŠ Zdi- DĚTÍ
Monika Shonová

zraje. V tomto duchu jsme s dětmi pracovali
v mateřské škole. Malovali jsme královnu
Zimu, experimentovali s vodou, ledem a solí,
čarovali s barvami na papíře. Společně jsme
si také povídali o zvířátkách, která se v tomto
období neukládají k zimnímu spánku, a hledali způsoby „lidské pomoci“ přírodě. Zvířátkům jsme proto nesli zásoby kaštanů a žaludů
8

by, má jedinečnou příležitost tyto živočichy
a mnoho dalších vidět na vlastní oči a vzít si
je do ruky ve školou zařízeném zookoutku.
Ptáte se jak a kdy je to možné? Ve škole třikrát týdně probíhá chovatelský kroužek, do kterého můžete svou dcerku nebo syna přihlásit.
Děti se zde naučí, jaký typ ubikace pro dané zvíře pořídit, jak ji správně vybavit, čím zvíře krmit
www.obeczdiby.cz

Tento klub vznikl při základní škole
ve Zdibech v říjnu 2018 za podpory společnosti Mensa po předchozím testování IQ,
kterého se zúčastnilo 74 žáků zdibské školy.
V současné době ho navštěvuje 14 dětí
z prvních až pátých tříd, které jsou nadané
matematicky, lingvisticky, jsou to děti hravé,

Š KOL A

zvídavé, s bystrou logickou úvahou a ochotou rozšiřovat si dále své obzory. Věříme, že
klub, který funguje v prostorách školy, je pro
školu i dobrou vizitkou.
Schůzky jsou každý druhý pátek a trvají dle
aktuální činnosti od 90 minut až po několik hodin. Program se uzpůsobuje potřebám a přáním jeho členů, takže se společně řeší kvízy,
hlavolamy, rébusy a logické hádanky, organizují se různorodé exkurze, chemické a fyzikální
pokusy, návštěvy muzeí a institucí. Ve druhém
pololetí se klub chystá navštívit hvězdárnu
a planetárium, státní archiv, do klubu je pozvaný odborník na vysokorychlostní lasery. Jsme
vděčni i za nabídky rodičů na zajímavé exkurze
jejich vlastních pracovišť. V neposlední řadě se
členové scházejí, aby si společně zahráli deskové hry a strávili čas aktivitami, které je baví.
Klub vede a jednotlivé exkurze organizuje Pavlína Chalupská, třídní učitelka 1.B.

B I AT LO N
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VE ZDIBECH ŽIJÍ
BIATLONOVÉ HVĚZDY
Biatlon Klecany působí jako sebevědomý
ambiciózní sportovní oddíl. Za krátkou dobu
se stal týmem, který atakuje medailové pozice
na závodech a v konečném žebříčku letního
biatlonu mládežnických oddílů skončil dvanáctý
ze čtyřiceti tří. Zároveň zůstal spolkem pro sportování dětí z okolních obcí, které ho podporují
(děkujeme!). Základ tvoří děti z Klecan, Husince,
Řeže a Zdib. Hodně šikovní jsou kluci z páté třídy
ZŠ a MŠ Zdiby. Jejich pět žáků zařídilo největší
úspěch dosavadní historie oddílu. Vyhráli štafetu
na Mistrovství ČR v letním biatlonu žactva, v kategorii nejmladších žáků. Jsou mistry!

A CO JSME SPOLEČNĚ NAVŠTÍVILI
A ZAŽILI?

▪▪ Návštěva PALS – Badatelské centrum Za Slovankou a obří jódový laserový systém
▪▪ Experimentování na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR – chemie v praxi
▪▪ Muzeum smyslů – Jindřišská, Praha 1
K tomuto obrovskému úspěchu vedla
cesta přes nominační regionální závody, které oddíl objížděl od začátku letní sezóny, tedy
od dubna. Závodí se v crossovém běhu v terénu kombinovaném se střelbou ze závodní
vzduchové zbraně. Zdibáci získali řadu medailí. Hned na prvním závodě v Praze byl Martin
Voves druhý, Dominik Houba třetí, Lukáš Vejvoda čtvrtý, všichni v jediné kategorii! Na dalším závodě v Berouně obsadil Dominik druhý
a Vojtěch Španiel třetí místo. Další fenomenální
úspěch Zdib přišel v Boleticích, Martin Voves
zvítězil, Vojta Španiel byl druhý, Dominik Houba čtvrtý, Lukáš Vejvoda pátý. A další umístění
na bedně následovala v Roškopově, v Plzni,
v Kosmonosích i v Liberci. A přišly Mikulášovice, zdibský závod, na kterém zářil Antonín
Španiel, v kategorii čtrnácti a patnáctiletých
doběhl druhý, moc si ho vážíme, protože tato
kategorie už velkých kluků je plná závodníků z vrcholových středisek a prosadit se mezi
nimi je ohromný úspěch. A hlavně - konečně
Biatlon Klecany obsadil celé stupně vítězů, a to
i díky dosud nemedailovému Cyrilovi Nešporovi na druhém místě, třetímu Dominikovi a vítěznému Martinovi!
Z regionálních závodů postupují někteří
závodníci na pohárovou soutěž. V prvním kole
v Letohradu skončil Martin v konkurenci celé republiky druhý. V druhém kole českého poháru
www.obeczdiby.cz

v Bystřici pod Hostýnem Martin Voves zvítězil!
S velkými očekáváními jsme jeli na Mistrovství ČR v letním biatlonu, které se konalo v září
ve Starém Městě pod Landštejnem. Kromě Cyrila, který bohužel doplatil na složitost bodování,
se na mistrovství nominovali všichni zdibští členové. Byl to těžký víkend, za sobotu a neděli děti
odběhly tři závody, většinou v bahně, v mrholení, chladu a zejména v těžkém stresu. Na mistrovství chce uspět každý, přijedou všechny oddíly s naladěnou formou, napětí před závody
se dá krájet. Jen těžko se hledá pro kluky klid
a pohoda. V prvním závodě v sobotu dopoledne se také nenašla. Odpoledne nás čekaly
štafety a vzhledem k výsledkům sezóny jsme
věděli, že přichází naše chvíle. Navíc nám boleslavský tým nabídl lídra republikového žebříčku
do naší tříčlenné štafety. Vzhledem k tomu, že
v kategorii jsme v tu chvíli měli pět kluků, šestý
se nám moc hodil. Líbila se nám také představa,
že se největší konkurenti setkají v jednom týmu
a ze soupeřů se stanou parťáci. Nechceme, aby
rivalita převyšovala lidskost. Samotný závod byl
euforický, dopolední napětí vystřídalo závodní
nadšení, hecování, souboj na trati i na střelnici burcoval k výjimečným výkonům. Kluci byli
úžasní, bojovali jako zdibští lvi a vyběhli si vítězství na mistrovství republiky. Naše druhá štafeta
ve stejné kategorii doběhla čtvrtá. Jsme na ně
moc pyšní, kdo je potkáte, gratulujte jim: Martinovi, Dominikovi, Vojtovi, Lukášovi!
O této partě - ročník narození 2008 - ještě hodně uslyšíte!
Anna Červenková
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ROZ HOVOR

NEUMÍM BÝT LHOSTEJNÁ
Starostkou Zdib se stala JUDr. Eva Slavíková. Hodně našich občanů ji zná
již z dob, kdy pomáhala ředitelce základní školy ve sporech s vedením
obce anebo se občansky zapojila do dlouhého řízení proti stavbě logistických hal Goodman.
▪▪ Jak jste se ocitla ve Zdibech?
Úplnou náhodou. Moji rodiče objevili inzerát, že se zde prodává rozestavěný
dům. Tak jsme se na něj šli podívat. Exekutor
na nás měl dvě minuty a my se museli rozhodnout. Pořádně jsme si ho prohlédli vlastně až po dražbě, když už jsme ho vlastnili. To
bylo v roce 2004. Následně jsme ho svépomocí šest let dokončovali.
▪▪ A jak jste se dostala na úřad?
To sama vlastně nevím. Je to pro mě životní překvapení. Něco si plánujeme a život
to za nás zařídí úplně jinak. Nemám ráda nespravedlnost, bezpráví, ubližování, hrozby,
nesvobodu. Nejsem lhostejná. Mám snahu
pomoct. I když byl začátek o jednotlivci, krůček po krůčku se přidávali další s nadšením
a snahou pro společnou věc nás všech, a to
bylo podstatné. Vznikla Občanská iniciativa
Zdiby, která ve volbách získala šest mandátů,
a proto jsem tady.

▪▪ Jak probíhala výměna vedení na úřadě, měli jste na co navazovat?
Pana starostu jsem tu neviděla. Na předání úřadu se vůbec nedostavil. V kanceláři
po něm zůstaly jen Zlaté stránky z roku 2006,
účetní uzávěrka z roku 2015, tři studie, dva
zcela prázdné šanony, žádný počítač, jen
monitor a na stole prach, obálka s klíči a služební mobil.
Nedostala jsem od něj vůbec žádnou
informaci k ničemu. O tom, jak to na úřadě
chodí, co nesnese odkladu, prostě nic. Měli
jsme tu setkání pouze s panem Jurkeníkem
a panem Žáčkem, a ačkoliv jsme společně
seděli a bavili se asi čtyři hodiny, nedá se
hovořit o koncepčním předání dokladů
nebo přehledném soupisu kroků, jak dotáhnout rozpracované záležitosti do zdárného konce.
▪▪ To znamená že jste neměli k dispozici
ani žádné dokumenty?
Chyběla a stále chybí systematičnost
dokumentová i složková v počítačích. Některé dokumenty jsme našli na hromadách
jak v kancelářích, tak v archivu. Ty jsme pak
museli probírat a třídit stránku po stránce
dle obsahu a data. Našli jsme i různé projekty. V kanceláři starosty nebylo k mé práci
vůbec nic, u místostarostů to bylo lepší, ale
přesto ještě stále třídíme a hledáme. Je těžké
se v tom orientovat. Není žádný elektronický systém, ze kterého by bylo např. zřejmé,
jaká usnesení jsou platná, jaká byla revokována, jaké směrnice jsou platné apod. Chybí
i další základní dokumenty. Budujeme proto
v mnoha ohledech i základ úřadu.
▪▪ V čele obce jsou teď tři ženy. Jak
vycházíte?
Vycházíme dobře a řekla bych, že se
i dobře doplňujeme. Snažíme se jet na maximum. Osobně jsem na úřadě od 23. listopadu každý den včetně sobot a nedělí, kromě
Vánoc a části Silvestra. Je to náročné, třikrát
čtyřikrát týdně děti večer vůbec nevidím,
protože už spí. Všechny tři máme doma rodiny a děti. Snažím se šetřit alespoň kolegyně,
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ale mají toho také hodně. Věřím, že až dáme
společně úřad do pořádku, půjde to dobře.
▪▪ Nelitujete dneska, že jste do toho šla?
Beru to tak, že takhle to určitě nebude
pořád. Šla jsem do toho, abych napravovala některé věci, které byly myslím již dost
zřetelné pro mnoho lidí. Na druhou stranu
rodina je mi nade vše. Dala jsem si vnitřní
hranici čtvrt roku, kdy jsem tady prakticky
pořád, abych vše rozhýbala z toho nejhoršího. Určitě chci postupně začít dodržovat víkendy s rodinou. Věřím, že po půl roce se vše
stabilizuje a budeme fungovat v normálním
režimu. Sice si už několik let přeji mít trochu
více volného času, trochu si užívat i života,
ale zatím mi to moc nevychází. Neumím být
lhostejná.
▪▪ Jste právnička, točila jste se kolem paragrafů, teď je to jiná práce.
To se nedá tak úplně říct. Chvíli jsem
působila v advokacii, získala zkušenost jako
konzultant na veřejné zakázky, pak pracovala jako firemní právník. Poslední rok a půl
jsem působila v samosprávě na hlavním
městě Praze jako tajemnice Výboru pro zdravotnictví a bydlení. Tam jsem se seznámila
s chodem samosprávy, tvorbou usnesení,
přípravou podkladů a celkově poznala celé
soukolí, což je pro mou současnou funkci velkou výhodou. Na druhou stranu je pravda, že
jsem starostka, která je tzv. přímo z ulice. Nebyla jsem předtím v obecním zastupitelstvu,
jak to často bývá. V naší obci to ale považuji
spíše za výhodu.

b ř e z e n 2 019
▪▪ Stíháte vůbec nějaké koníčky?
Mnoho let už ne. Kdyby byl čas, tak velmi
ráda restauruji starý nábytek. Můj nejlepší
kamarád je excentrická bruska „bošovka stopětadvacítka“. Vlastně veškerý dřevěný nábytek, kromě kuchyně a moderních doplňků,
jsem doma zrestaurovala ze starého na nový.
Moc ráda pracuji se dřevem. Jsem technický
typ. A baví mě i stavařské práce.
▪▪ Co říká Vašemu pracovnímu vytížení
manžel?
Je to úžasný chlap a je mi velkou oporou.
Je i dobrým tátou pro naše tři děti. Máme dva
syny 8 a 11 let a jednu pětiletou dcerku. Jsme
soudržná rodina a máme spolu všichni moc
hezký vztah. Věřím, že mu jeho současnou pomoc a podporu budu moct zase někdy vrátit.
▪▪ Jaké priority v obci řešíte?
Nejdříve se musíme zorientovat, abychom
nic tzv. neprošvihli. Nastavit dobře úřad a jeho
fungování v souladu se zákonem. Poznat zaměstnance a jejich práci. Důležité je i příjemné,
a hlavně zdravé pracovní prostředí. Momentálně bojujeme v úřadu s plísní. V suterénu
budovy byla celá místnost úplně plesnivých
dokumentů. Někteří už kvůli ní mají problémy
s očima a dýcháním. Druhá místnost byla zase
plná dokumentů od podlahy až ke stropu. Děláme proto i skartační řízení.
Každodenně absolvujeme řadu schůzek. K tomu dennodenně přicházejí podněty od občanů, dostáváme spoustu e-mailů.
Snažíme se lidem věnovat, vyslechnout je,
na jejich dotazy pravidelně odpovídat a pokud možno postupně i jejich problémy řešit.
Vše chce ale svůj čas.
Věnujeme se také velmi detailně i velkým
projektům jako je kanalizace. Budeme muset
vyřešit včasné připojení dostatečného počtu
domácností na kanalizaci, dobudování veřejných částí přípojek, které v realizaci projektu
mnohde chybí. Musíme vyhodnotit reálnost,
abychom nevraceli dotace. Finančně na tom
přitom nejsme optimálně, musíme splácet
úvěry. Obec je zadlužená do roku 2028, pro
tento rok s rozpočtem mínus 15 milionů Kč.
Další důležitou věcí, kterou začínáme řešit, je
vodovod. Osobně nepříznivě vnímám, že tady
jsou lidé, kteří nemají dostatek vody ve studni
a současně nemají ani vodovod. Několik let
žijí v domácnosti pouze s pet láhvemi. Opakované prohlubování studny není efektivní, jen
si sousedé navzájem strhávají prameny.

si, aby se nám podařilo vybudovat chodník
na Holosmetky a rozšířit tamní komunikaci. Bohužel ačkoliv se v daném místě začalo
před volbami bagrovat, zcela chybí stavební
povolení a pokračovat v tuto chvíli rozhodně nemůžeme. Je připraven projekt pouze
na část komunikace. Rádi bychom také hledali lepší možnost pěšího přístupu na Zlatý
kopec, zejména kvůli dětem. Vše bude záležet i na dohodě s vlastníky pozemků.
Samostatným tématem je i tramvaj.
O ní již rozhodla pražská i středočeská rada.
Už teď výhledově bychom chtěli předjednat
zajištění sběrného autobusu, který by naše
občany dovezl až ke kolejím, pokud nakonec
tramvaj skutečně bude. Vnitřní obslužnost
obce je základem pro to, aby měla tramvaj
pro naše lidi smysl.
▪▪ Roky naší obcí zmítala kritika vedení
obce různými opozicemi. Myslíte si, že nyní
se situace zklidní?
Všechno je o lidech. Jakou energii jim
dáváme, takovou také dostáváme. To mohl
být v minulém volebním období ten klíčový
problém. K tomu se přidají další skutečnosti, zájmy developerů, hodnota místních pozemků. Kdybychom bydleli na vesnici, kde by
stál metr čtvereční sto korun, věřím, že by se
tu žilo také lépe. Tlaky v této oblasti tu byly
a zřejmě i budou, a to mnohdy i od investorů, kteří jsou kvůli charakteru plánované výstavby pro obec nepřijatelní. Pro mě je proto
prioritou, aby obec vedl a rozhodoval o ní
ten, kdo pozemkové zájmy nemá. To byl i důvod, proč jsme do naší kandidátky vybírali

jen ty, kteří zde vlastní jen svoji zahradu s domem, a ne větší pozemky. Věřím, že může být
lépe. Je to na nás.
▪▪ Chodí za Vámi lidé si postěžovat?
Určitě ano. Často si stěžují, že se s nimi
v minulosti nikdo nebavil, nikdo je nepřijal.
Nedostali odpovědi na své dotazy, emaily
apod. Když je poslouchám, nedivím se jejich nespokojenosti. Mnoho lidí poukazuje
také na historické křivdy v územním plánování. Dostávali různé nenaplněné a možná
i nesplnitelné sliby, jejich námitkám nebyla
dána dostatečná pozornost. To se ukázalo
i při poslední změně č. 1 územního plánu.
Není možné během měsíce vypořádat stovky připomínek a námitek. Změna číslo 1 ÚP,
schválená 4. října 2018, je v tuto chvíli napadena čtyřmi žalobami a je i možné, že bude
shozena pro nezákonnost.
▪▪ Co byste si přála do budoucnosti?
Přála bych si, aby tu byly mezi lidmi
hezké vztahy. Aby občané měli dobrý pocit z toho, že se jim někdo věnuje, a věděli,
že mají zastání při řešení svých problémů.
Na druhou stranu bychom je rádi požádali
i o trochu trpělivosti. Nedá se očekávat, že
vše napravíme za pár měsíců. Také je mým
přáním, aby se nám podařilo ustát a především odpovědně vyhodnotit velké investiční
akce. A současně abychom našli do budoucna cesty, jak i s dluhy, které máme po předešlém vedení k dispozici, postupně zlepšovat
celkový vzhled a vybavenost obce.
em

▪▪ A co doprava?
Úprava místních komunikací bude nekonečný boj, a to i kvůli financím. Přála bych
www.obeczdiby.cz
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K U LT U R A

V loňském roce se zdibské knihovně
upsalo celkem 274 čtenářů, z toho 118 dětí
do 15 let. A to je pro naši knihovnu rekord!
Tito čtenáři si při 1799 návštěvách vypůjčili
10 990 knih a 543 časopisů.
Knihovna nyní vlastní 8 855 knih. Přibylo
jich 540 a 175 bylo vyřazeno. A i v letošním
roce je o tyto služby zájem. Jen za měsíc leden se registrovalo 140 čtenářů.
A o co se návštěvníci nejvíce zajímají?
O nové knihy. Nyní vedou hlavně naši spisovatelé Hartl, Vondruška, Niedl, Mornštajnová, Třeštíková, Hájíček. Seznam knih najdete
na www.knihovnazdiby.cz

OBECNÍ AKCE

12. 5. 2019
Zavěšení zvonů

9. 3. 2019, 13.00 

Slavnostní

otevření sokolovny
23. 3. 2019
Benefiční ples

Těšíme se na všechny návštěvníky
v úterý a ve čtvrtek od 16 do 19 hodin.













ÚDRŽBA ZELENĚ
 Posekáme a odvezeme trávu
 Prořezáváme trávníky,
aplikujeme hnojivo a osivo
 Ostříháme Váš živý plot a keře
 Posekáme zarostlý pozemek
Tel.: 724 006 275 – Václav Pištora
Email: info@pvj-group.cz
www.pvj-group.cz

inzerce

LONI PŮJČENO
11 TISÍC KNIH!



Za knihovnu Hana Jandovská

HLEDÁ SE
KRONIKÁŘ
Zákon o kronikách obcí ukládá, že každá
obec vede kroniku, do níž se zaznamenávají
zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím.
Zajímáte se o dění v obci? Rádi něco sepisujete? Baví vás současnost i historie? Chcete
uchovávat informace i pro naše děti a jejich
děti a další děti…?
Staňte se kronikářem obce Zdiby!
SOCIÁLNÍ SLU Ž BY

JAK ZLEPŠOVAT PODMÍNKY SOCIÁLNĚ
POTŘEBNÝCH SKUPIN?
Již v roce 2016 byl iniciován projekt týkající se plánování a rozšiřování sociálních
služeb. V naší oblasti, zahrnující Neratovice
a obce Bášť, Bořanovice, Brázdim, Hovorčovice, Líbeznice, Měšice, Mratín, Nová ves,
Předboj, Přezletice, Sluhy, Sedlec, Veleň,
Zlonín, Husinec, Klecany, Klíčany, Máslovice,
Odolena Voda, Panenské Břežany, Veliká ves,
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Vodochody, Zdiby, tento projekt zpracovává
skupina Nad Prahou.
Nejdříve bylo nutné získat informace,
ať už od starostů, poskytovatelů nebo (potenciálních) uživatelů. Celé je to zaměřeno
na čtyři cílové skupiny: Senioři, Rodina a děti,
Zdravotně postižení a Osoby ohrožené sociálním vyloučením včetně menšin. Co se
www.obeczdiby.cz

ukázalo jako přínosem? Senior taxi či klubovny pro teenagery, vzdělávací přednášky,
komunikace se seniory atd.
Zajímala by vás tato spolupráce? Zapojte se do komunitního plánování sociálních
služeb. Vítán je každý, kdo se chce podílet
na zvyšování dostupnosti a kvality místních
sociálních a návazných služeb a přispěje svými zkušenostmi. Sledujte https://www.nadprahou.eu/komunitni-plan-socialnich-sluzeb/ nebo facebookový profil https://www.
facebook.com/masnadprahou/.
Kateřina Nováková, MAS Nad Prahou o.p.s.

SOKOL

b ř e z e n 2 019

DĚTI ZE SOKOLA NA DESKOVKÁCH

Sokolovna byla z důvodu rekonstrukce zavřená. Co podnikat s dětmi z oddílů

všestrannosti? Na podzim se pro sportování využilo fotbalové hřiště, pak - při nepřízni počasí - přišly vhod prostory kulturního
domu ve Veltěži, které Sokolu obecní úřad
bezplatně propůjčil.
Děti tak měly možnost trávit společný
čas jiným způsobem než dosud. Bylo zajímavé sledovat, jak se rády scházejí a částečně
si tvoří vlastní program samy. Malý prostor
nabízel aktivity spíš k rozvoji ducha, a tak se
hrály společenské nebo deskové hry. Předškolní děti prozkoumávaly okolí Zdib.

I tak však častá otázka zněla: „Kdy už půjdeme do tělocvičny?“
Dočkali se. Od 11. února 2019 se už zase
mohou prohánět v krásné, čisté, funkční
a hlavně NAŠÍ sokolovně!
Hodiny všestrannosti probíhají podle
rozvrhu:
Sportovky žáků (Kuchařová, Česneková)
pondělí 16-17 hod.
Sportovky žákyň (Kuchařová, Česneková,
Adámková) pondělí 17-18 hod.
Cvičení předškolních dětí (Mišoňová)
středa 16-17 hod.

SOKOLOVNA NOVĚ
Vidíte ten rozdíl? Rekonstrukce sokolovny probíhala pět měsíců, od konce srpna do konce letošního ledna. Vyměnila se
podlaha, elektrické rozvody, jsou nainstalovaná nová LED svítidla, vyhotoveno nové
obložení a stěny a stropy pokryla svítivě
bílá malba. V další renovaci sokolovny se
bude nadále pokračovat i díky finančním
prostředkům, které se vybraly při dobročinné sbírce.
A to množství lidí, které vidíte na fotografii, se zde sešlo v neděli 9. února, kdy
proběhla velká nedělní brigáda „Nastěhování sokolovny“. Těšíme se, že nově zrekonstruovaný sál sokolovny bude sloužit

nám a dalším generacím k cvičení a radosti z pohybu.
TJ Sokol Veltěž děkuje všem svým příznivcům, kterým na sokolovně a jejím využití opravdu záleží, a s hrdostí oznamuje, že
ke dni ukončení dobročinné sbírky se vybralo
327 050 korun. Kdo by chtěl ještě na opravu
přispět, je možné peníze zaslat přímo na účet
TJ Sokol Veltěž jako dar.

Slavnostní otevření proběhne
9. 3. 2019 od 13.00 hodin.
Majka Kuchařová

SOKOLÍCI MALUJÍ

ZIMNÍ PŘESTÁVKA FOTBALISTŮ

Soutěž vzdělavatelského sboru při ČOS
v roce 2018 vyhlásila
soutěž „Sokolíci malují“.
Některé děti z naší jednoty se jí zúčastnily. Veronika Kolářová se v celorepublikovém
kole
umístila na druhém
místě a Pavlína Kuchařová na místě třetím.

V současné době je zimní přestávka mezi soutěžemi. Naši nejmenší, tedy mladší a starší přípravka, měli v období od 14.12.2018
do 18.1.2019 volno. V současné době
již v rámci možností naplno trénují
na jarní část sezóny. Vzhledem k rekonstrukci sokolovny byly tréninky
pouze jednou týdně, a to každý pátek od 18 hodin v nafukovací hale
v areálu ZŠ v Klecanech. Tréninky
jsou zaměřeny především na získání
fyzické kondice a na práci s míčem,
na závěr se hraje oblíbený fotbálek. Trenéry jsou Zdeněk Jurkeník,
Tomáš Tichánek, Zdeněk Zapletal
a pomalu se zotavující Ivan Smolík.
Doufáme, že se nám podaří dát děti
do formy, a zvláště pak starší přípravku, která na podzim svou část

Gratulujeme!
Akce TJ Sokol Veltěž:
8. 3. 2019 18.00 Valná hromada TJ Sokol Veltěž
9. 3. 2019 13.00 Slavnostní otevření sokolovny
16.00 Karneval dětí
23. 3. 2019 Benefiční ples

www.obeczdiby.cz

soutěže vyhrála a na jaře bude bojovat s lepšími soupeři.
Mužstvo
dospělých
také
po zimní přestávce nabírá fyzickou
kondici na pravidelných trénincích v klecans ké hale. Doufám, že
se jim podaří získat herní pohodu
a fyzickou připravenost na nadcházející část soutěže. Na podzim
se jim moc nedařilo, ale pevně věřím, že na jaře to bude již mnohem
lepší a že již odhodí svoji nováčkovskou tvář.
Svoje soutěže zahajují obě mužstva
dospělých a starší přípravky koncem
března.
S tradičním Sportu zdar a Veltěžskému zvlášť
Zdeněk Jurkeník
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ZVONY DO NAŠEHO
KOSTELA
Kostel Povýšení svatého Kříže ve Zdibech je barokní objekt stojící na původním
obecním hřbitově, z části obklopen hřbitovní zdí. Po sloučení farností (Klecany, Líbeznice, Odolena Voda) patří od 1. ledna 2006
do nově vzniklé farnosti s názvem Odolena
Voda. Duchovní a administrativní správu zajišťuje farář P. Mgr. Kamil Vrzal.
Zdibský kostel je chráněn jako kulturní
památka České republiky. Poprvé je písemně
zmiňován roku 1384 jako kostel farní. Jedná se
o jednolodní stavbu obdélníkového půdorysu. Dominantou kostela je patrová hranolová
Kdo je Petr Manoušek?
Petr Rudolf Manoušek se narodil 5. května 1957
v Praze ve zvonařské rodině Rudolfovi a Květě
Manouškovým. V roce 1976 absolvoval Střední
uměleckoprůmyslovou školu a začínal v dílně svého otce na Zbraslavi, kterou téhož roku
převzal. Zvonařství pana Manouška se dostalo
do nečekaných potíží při povodních v r. 2002,
kdy byla zvonárna zcela zatopena a její činnost na Zbraslavi se již nepodařilo obnovit.
V současné době odlévá zvony v Holandsku
ve zvonárně Royal Eijsbouts v Astenu. V roce
2006 se podílel na odlití největšího zvonu světa
o hmotnosti přes 36 tun, zavěšeného u města
Gotenba na ostrově Honšú v Japonsku. Dílna
Manoušků za dobu své existence od roku 1900
vyrobila a zrestaurovala tisíce zvonů, podílela
se mj. na opravě pražské loretánské zvonkohry, na pořízení nového srdce pro největší český
zvon Zikmund a v roce 1999 ulila nový zvon pro
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Klecanech.
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věž s okny na západní straně budovy, která je
členěna s pilastry a čabrakovými hlavicemi.
Hlavní oltář kostela pochází z roku 1891 dle
návrhu Jana Vejrycha, s obrazem od Antonína
Lhoty z roku 1859 a osazen je sochami od Josefa Maudra. Uvnitř chrámové lodi je nástropní malba od Vojtěcha Bartoňka.
V době třicetileté války byl kostel, podobně jako místní tvrz obce, silně poničen.
Na jeho místě byl v roce 1734 vystavěn nový
kostel podle barokního architektonického
návrhu Jana Baptisty de Curto. K dalším stavebním úpravám pak došlo kolem roku 1800
a poté ještě v roce 1892, kdy se na nákladech
oprav podíleli také zdibští obyvatelé.
Ve věži kostela byly umístěny původně
tři zvony. Dva z nich byly zrekvírované pro
válečné účely za první světové války. Ostatně
to připomíná i svědectví paní Marie Seyfriedové, která si dopisovala se svým manželem,
sloužícím v Pule na válečném křižníku celé tři
roky v období 1. světové války. Mj. mu napsala: „Dnes zde brali zvony. Jen jeden nechali, ten
velký a s tím zvoní se všechno. Divně to připadá,
když zvoní s ním poledne. A tak to půjde jedno
za druhým, když nebude konec…“
Zvon, který tu jako jediný od ledna roku
1917 zůstal, odborně prozkoumal kampanolog
Národního památkového ústavu Petr Vácha. Dle
jeho návrhu budou zhotoveny dva nové, z dílny
známého zvonaře Petra Rudolfa Manouška ulité
zvony. Ty budou do Zdib přivezeny začátkem
dubna a o sobotách a nedělích pak vystaveny
u vstupu do kostela. Větší zvon bude odkazovat
www.obeczdiby.cz

na zasvěcení kostela a místa, kterého je nedílnou součástí. Z jedné strany bude ozdoben
reliéfem sv. Heleny s křížem a z druhé znakem
obce Zdiby s textem “Věnovali zdibští občané“.
Druhý menší zvon bude odkazovat na potřebu
a trvalost míru, pokoje a rodiny, zdobit jej bude
postava sv. Anny a latinský nápis: PAX OPTIMA
RERUM (Mír je nejlepší ze všech věcí). Na obrázku vidíte jejich voskové formy.
Datum požehnání a zavěšení zvonů je plánováno na neděli 12. května 2019. Týden před
samotnou akcí, v neděli 5. května od 15 hodin,
se ve zdibském kostele uskuteční setkání a přednáška zvonaře pana Manouška. Částka, kterou
je nutno sehnat, činí téměř 300 tisíc korun. Zatím je vybráno 186 215 Kč. Přispět na nové zvony
můžete při bohoslužbách konaných ve zdibském kostele o první neděli v měsíci ve 14 hodin
nebo na farní účet 4369180329/0800 s poznámkou: Zvony pro Zdiby. Na požádání (osobně, telefonicky 728 775 536, e-mailem: farnostodolenavoda@gmail.com) vám bude za poskytnutý
dar vystaveno potvrzení.
Ať nám zvony zvoní na šťastnou
budoucnost.
Magdalena Česneková

Dopis paní Marie Seyfriedové ze dne 12. 1. 1917.
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OBECNÍ POLICIE

NA SILNICI BEZPEČNĚJI

STATISTIKA ROKU 2018

▪▪ 203 výjezdů na žádost Policie České republiky
▪▪ 556 oznámení občanů ze Zdib (64 oznámení z Husince, 7 z Větrušic a 6 ze Sedlce)
▪▪ 20 zvířat zajištěno (především psi)
▪▪ 2 pátrání po vozidlech
▪▪ 1 útok na úřední osobu
▪▪ 9 podezření ze spáchání trestného činu
▪▪ díky obecnímu kamerovému záznamu se podařilo objasnit pachatele trestních činů,
kteří byli dopadeni kriminální policií během tří dnů
▪▪ pátrání po pohřešovaných osobách, ať už po starých nemocných lidech, dětech nebo
sebevrazích
▪▪ první pomoc při několika pracovních úrazech a dopravních nehodách
▪▪ záznamy dopravních nehod prostřednictvím obecního kamerového systému, naši
strážníci tak mohou být u nehody obratem a navíc kamerové záznamy následně využívá dopravní policie
▪▪ zajišťování provozu a pořádku při kulturních akcí konaných pod záštitou obecního úřadu Zdiby (a Husinec)
▪▪ řešení občansko-právních vztahů, zejména mezi sousedy, a nerespektování vyhlášky obce
zakazující v neděli používat hlučné nástroje (sekačky, pily, vrtačky a obdobná zařízení)
▪▪ průběžné zpracování žádostí od Polici ČR ohledně zpráv z místa trvalého pobytu
a zpracovávání oznámení správním orgánům
▪▪ řešení šikany dětí ve školním autobusu HobrExpress
▪▪ doručování dopisů od soudů a jiných správních orgánů
▪▪ uložení 536 pokut ve výši 278 500 Kč
▪▪ vyřešení 680 přestupků, z toho 144 oznámeno příslušnému správnímu orgánu

HASIČI
CO JE U HASIČŮ NOVÉHO
I letos proběhla začátkem roku Valná hromada SDH Zdiby. Jde o setkání všech členů, při
kterém se zhodnotí předchozí rok a probere
vše, co se bude dít v roce novém. Jako sbor
totiž zajišťujeme nejen výjezdovou jednotku,
která pomáhá při hašení požárů a dalších mimořádných událostí, ale také vedeme kroužek Mladých hasičů, pomáháme při pořádání
kulturních akcí a některé i sami organizujeme.
V září třeba Hasičský „SRANDAMAČ“ a v říjnu
Hasičskou zábavu.

ZÁSAHY JEDNOTKY
Za loňský rok měla jednotka celkem
51 výjezdů – 21 požárů, 29 technických pomocí a 1 planý poplach. Od začátku letošního roku
vyjela jednotka již ke třem událostem. V pondělí 28. ledna byl krátce před půlnocí vyhlášen
požární poplach II. stupně a jednalo se o požár
rodinného domu. Při zásahu došlo k lehkým
popáleninám jedné osoby a drobnému poranění hasiče. Druhý výjezd byl hned následující
den 29. ledna dopoledne, a to k požáru popelnice. Poslední požární poplach byl jednotce

vyhlášen 31. ledna krátce po jedné hodině
ranní, kdy hořelo kontejneroviště na Brnkách.
Všechny požáry byly za spolupráce dalších hasičských jednotek jak profesionálních, tak dobrovolných zdárně uhašeny.

Letos se hodlají naši strážníci zaměřit
především na dodržování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a to na:
▪ rychlost v obci
▪ předjíždění na přechodu pro chodce
▪ telefonování za jízdy
▪ nerespektování dopravních značek
Podněty a žádosti o pomoc:
telefon 774 986 014
e-mail: info@policiezdiby.cz

Křižovatka Pražská a Průběžná je častým místem dopravních nehod.

P.S. V současné době má obecní policie
Zdiby pouze dva zaměstnance. Pan Dušan
Soukup ukončil pracovní poměr na vlastní
žádost a pan Luděk Wachtl podal výpověď.
V příštím vydání se budeme věnovat této
problematice více.
nejen děti vzdělávat v hasičské oblasti a cvičit
s nimi požární sporty, ale učit je spolupracovat.
To je v případě hasičů velmi důležité. Vždy se
totiž musíte spoléhat na ty ostatní, kteří vám
kryjí záda. Držte našim nejmenším palce, ať se
nám na soutěžích zadaří.

PŘÍPRAVY NEJMENŠÍCH NA SOUTĚŽE
Zimní období není u našich nejmenších
moc oblíbené, jelikož jsme zavření v hasičské stanici a věnujeme se studiu. Bohužel
i to patří k hasičině. Pokud mají děti pracovat
s hasičskou technikou, musí ji znát a vědět, jak
k ní přistupovat. Proto jsme ani v novém roce
nepolevili a s dětmi pilně trénujeme na nadcházející závody. Ty prověří jejich znalosti
i zručnost. Děti budou poznávat topografické
značky, vázat uzly a zapojovat hadice. Jde samozřejmě o týmovou spolupráci a rychlost,
ale zároveň i o pečlivost. Cílem kroužku je tedy
www.obeczdiby.cz

15

SDRUŽ ENÍ OBCÍ • MYSLIVOST

SDRUŽENÍ OBCÍ A SPOLKŮ KORIDOR D8
Rozhodujícím podnětem pro vznik Koridoru
D8 byla rozrůstající se výstavba skladových hal
v blízkosti našich obcí, jejíž důsledkem je mimo
jiné i nárůst dopravy. Důležitým impulsem pak
bylo koncem roku 2017 posuzování vlivu na životní prostředí (tzv. EIA) pro největší halu v Evropě, která má sloužit jako sklad náhradních dílů
pro společnost Daimler (Mercedes) v katastru
obce Úžice. Sdružení obcí a spolků se soustřeďuje na snižování negativních dopadů záměrů nejen na každodenní občanský život, ale i na vodní režim krajiny, ovzduší a půdní fond. Rozsah
jeho působnosti je vymezen prostorem mezi 1.
exitem z D8 ve Zdibech a 3. exitem v Nové Vsi,
v pásu 5 km na obě strany dálnice. Koridor D8
aktuálně sdružuje dvě města, třináct obcí a osm
spolků, čímž zastupuje bezmála 20 000 obyvatel žijících na ploše 8 853 ha. Během svého ročního působení se zapojil do desítky řízení, v jejichž
rámci podali členové celou řadu připomínek
a námitek a stáli za vypracováním značného
množství revizních odborných posudků a právních analýz, přičemž mnohé kategoricky rozporovaly závěry předložené ze strany investorů.
Ve své činnosti sdružení hodlá pokračovat.

MYSLIVOST
NAHÁŇKY NA DIVOČÁKY
Vzhledem k trvalému snižování stavů zajíců a bažantů v naší honitbě se již několik let
nepořádají hony na drobnou zvěř. Každoročním vypouštěním dospělé bažantí zvěře do revíru dosahujeme toho, že zůstává zachována
v okolní přírodě. Srnčí zvěř nám sice nepřibývá,
ale také nemizí, a tak na polích můžeme vidět
několik tlup, do kterých se na zimu sdružuje.
Zvěři, které se naopak velmi daří, je
zvěř černá, i když se její stavy v honitbě rok
od roku výrazně liší. I s ohledem na známou
situaci kolem nákazy africkým morem prasat
(AMP) se věnujeme odlovu jak individuálně,
tak na společných naháňkách. Koncem roku
2018 jsme uspořádali dvě naháňky, a to 24.
listopadu a 8. prosince. Ta první probíhala ve větrušických a husineckých stráních
a bylo při ní uloveno jedno divoké prase
a dvě lišky. Na druhé, která se konala ve skalách nad tůněmi, pak dva divočáci. Jsme rádi,
že se vynaložená námaha vyplatila a naháňky byly korunovány úlovky.
V naháňkách jsme pokračovali z důvodu požadované redukce černé zvěře i letos
16

NOVÉ ZÁMĚRY V ŘÍZENÍ POSUZOVÁNÍ
VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA):

Společnost MERCEDES DAIMLER chce
v katastrech obcí Úžice a Chvatěruby postavit největší skladovací halu v Evropě o rozloze 22 fotbalových hřišť.
GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE
Q10 Měšice je další hala, která by měla dopravně přitížit mimoúrovňové křižovatce ve Zdibech
Hala non-stop skladu MAKRO KOZOMÍN pro
obchodní řetězec Makro V první etapě centrální
sklad funguje pro třináct velkoobchodů společnosti Makro Cash & Carry ČR. V 1. pololetí letošního
roku se má rozšířit o přímou distribuci zboží zákazníkům a zásobovat klíčové zákaznické skupiny
v gastronomii a nezávislém maloobchodě. Ve skladu Makra je navíc umístěna bourárna masa, budou se zde vyrábět těstoviny a upravovat a zpracovávat zelenina, což spotřebuje velké množství
pitné vody, které se má odebírat ze společného
vodovodu určeného k zásobování obyvatel obcí,
jehož zdrojem jsou vrty v Mělnické Vrutici.
KOMERČNÍ A SKLADOVÝ AREÁL POSTŘIŽÍN – SEVER jsou další dvě haly, které dle projektové dokumentace navýší dopravu o 700 aut denně.
v lednu, a to se střídavými výsledky. Zatímco
dne 5. ledna jsme byli velice úspěšní s úlovkem
osmi divokých prasat, na další naháňce 19. ledna jsme vyšli naprázdno, i když v lečích jsme
na černou zvěř narazili. Tímto zimní naháňky
skončily a odlov bude dál pokračovat indivi
duálně na čekané tak, aby se stavy divokých
prasat v honitbě udržely na únosné úrovni.

OBALOVNA CHVATĚRUBY je provoz,
v kterém se laicky řečeno má štěrk obalovat
asfaltovou směsí a rozvážet po kraji na stavby
či rekonstrukce silnic.
SKLADOVÝ A OBCHODNÍ AREÁL ODOLENA VODA zahrnuje tři haly se zastavěnou
plochou 48 tis. m2 proti Aero Vodochody.

ZÁMĚRY V POKROČILÉM STAVU
PŘÍPRAVY A ZÁMĚRY DOKONČOVANÉ:
V Úžicích je nově dostavěna hala DC3
Prologis a bude se zde stavět další hala DC4
Prologis. Rozšířily se mrazírny Eurofrost.
V Kozomíně má platné územní rozhodnutí
projekt papírny, který se má spojit s dřevoplynovou elektrárnou. Po obci Postřižín
požaduje investor vyjádření ke skladovací
hale vedle MAN Truck & Bus a další investor
k halám mezi skladem Liebherr a Tesco.
V katastru Kozomína hodlá společnost CTP
postavit další čtyři haly. Také se hovoří o další hale pro General Motors v Odoleně Vodě.
Ve hře je i rozšíření letiště Vodochody. Mimo
to dojde k realizaci propojky mezi dálnicí D7
a D8, která bude ústit v Kozomíně.

MYSLIVOST – LVÍ OČKO
Koncem loňského a počátkem letošního
roku byl pod patronací Mysliveckého spolku
Zdiby – Klecany a ve spolupráci s Lionským
klubem Praha Strahov San Giorgio proveden v rámci prevence screening na tupozrakost u dětí předškolního věku. Ve dnech
5. 11. 2018 a 16. 1. 2019 bylo v mateřských
školách Klecany, Liška Bystrouška, Větrušice,
Zdiby, Dolní Chabry a Řež vyšetřeno celkem
245 dětí. U 37 z nich byla zjištěna odchylka
a rodiče obdrželi doporučení navštívit s dítětem očního lékaře. Naší snahou bude v této
prospěšné aktivitě i nadále pokračovat.
Jindřich Trpák

www.obeczdiby.cz
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zeleniny, z dřevěných produktů to jsou dubové květináče, také vědra a džbery.
▪▪ Jaké jsou možnosti nákupu?
Na naší prodejně můžete zaplatit hotově
i kartou. Pro prodej zboží slouží i náš e-shop
www.eshopdobrastodola.cz Zboží je rozděleno do několika skupin a přes přepravní balíkové firmy ho můžeme odeslat zákazníkům
na jejich adresy, do výdejních míst po celé
republice případně i do zahraničí. Vzhledem
k množství zboží nám již aktuální prostory
prodejny nestačily, proto jsme si nedaleko
pronajali další sloužící jako sklad. Tím se nám
uvolní prodejní plocha k rozšíření sortimentu
kvalitních lahvových vín, které budeme nabízet i ve spolupráci s řízenými degustacemi.

VINOTÉKA DOBRÁ
STODOLA
Víno pijeme od pradávna. Úplně první
počátky sahají do doby staré několik milionů let, kdy člověk poznal účinky opojné
zkvašené šťávy z bobulí. Další etapu pěstování vinné révy a lisování šťávy zachycují
egyptské hieroglyfy asi 2400 let před naším
letopočtem. Další zásadní vývoj vína nastal
v období, kdy se začalo šířit ze starého Řecka
do jižní Evropy a odtud pak vlivem Římanů
do celé Evropy. Díky Féničanům se víno dostalo také do severní Afriky, kde se postupně
zakládaly rozsáhlé vinice.
A jaká je historie vína na našem území?
Sahá až do 3. století po Kristu, kdy ho k nám
dovezli výše zmiňovaní Římané. Zásluhu
na rozšíření vinné révy v Čechách má kněžna Ludmila. Výrazný rozvoj vinařství nastal
až ve 13. století, kdy se začala tvořit největší
vinařská centra v Čechách a na Moravě - v Mikulově, Znojmě, Praze, Litoměřicích, Mostu
či Mělníku. Perličkou je, že císař Karel IV. dokonce vydal nařízení o zakládání vinic a jejich osvobození od daní.
Víno patří do skupiny alkoholických i nealkoholických nápojů, které vznikají technikou
kvašením moštu z plodů vinné révy. Slovo
„víno“ pochází z latinského názvu „vine“, které
je odvozeno z latinského slovesa „viere“, což

znamená „vinout se“. Výrobu vína ve všech vyspělých vinařských státech upravují poměrně
přísné zákonné normy, tzv. vinařský zákon.
Pro milovníky kvalitního vína máme
ve Zdibech vinotéku DOBRÁ STODOLA.
Manželé Bělohlávkovi nás zvou na více jak
32 druhů dobrých a „okoštovaných“ stáčených vín, dále na lahvová vína z více jak dvaceti moravských, českých a francouzských
vinařství a také na tradiční dobroty jako jsou
nakládané ryby, sýry, buřty, tlačenky, paštiky
z divočiny nebo moravské klobásky a uzené.
▪▪ Pana Bělohlávku, co kromě vína ještě
nabízíte?
Máme tu rybí lahůdky od firmy Feifer
z mořských sledů, u kterých jsou k výrobě
používány výhradně prověřené suroviny
bez konzervačních látek. Dále u nás nakoupíte produkty ze zdravé výživy, jako jsou
například zeleninové lupínky, různé druhy
sušeného ovoce a třeba i chipsy z hrachové
nebo čočkové mouky. Do sortimentu našeho
obchodu patří také tradiční výrobky z keramiky, porcelánu, dřeva a proutí, které najdou
uplatnění jak v domácnosti, tak na zahradě.
Jedná se například o keramické nebo kameninové nádoby k nakládání masa nebo
www.obeczdiby.cz

▪▪ Poskytujete ještě jednu podstatnou
službu.
Měli jsme dobré zkušenosti se společností
Zásilkovna při doručování našich zásilek objednaných přes e-shop, proto jsme se rozhodli
zřídit výdejní a podací místo této společnosti
na naší prodejně. Vzhledem k množství zásilek, které přes nás chodí, je vidět, že lidé bydlící
v okolí tuto službu uvítali. Abychom poskytovali co největší servis, dohodli jsme se se Zásilkovnou i na zřízení jejich platebního terminálu
a většinu dobírkových zásilek lze platit kartou.
▪▪ Jak se Vám daří podnikání ve Zdibech?
Působíme zde již od roku 2014, a přestože
máme adresu na náměstí, musíme neustále
pracovat na přízni a doporučení našich zákazníků. Tady má největší zásluhy moje žena,
která se o prodejnu a její chod stará nejvíce.
Nechceme být malým neosobním marketem,
ale spíše se snažíme vrátit k prvorepublikovým tradičním obchodům, kdy provozovatelé
se se svými zákazníky znali a k obchodu přidali také pár dobrých přátelských slov. Náměstí
Mistra Jana Husa není standardní náměstí
obce, kde by bylo klasické společenské centrum s dalšími obchody a službami, a proto se
snažíme, aby naši zákazníci měli z návštěvy
našeho obchodu dobrý pocit a rádi se vraceli.
Věříme, že rozšíření prodejní plochy s nabídkou nových produktů přispěje ke zvýšení obliby u našich zákazníků.
Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho
úspěchů v podnikání i v osobním životě a hodně spokojených zákazníků. A pro naše čtenáře
dodáváme: Nakupte zde a doma si připijte vínem jak na zdraví, tak na život a na radost a pamatujte, že „sine Baccho et Cerere fugit Venus“
(bez vína a piva odchází láska).
Magdalena Česneková
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Naším mottem je, že každá žena je apriori krásná! Apriori salon je
místem, kde by se každý měl cítit příjemně a komfortně. Náš salon
poskytuje vysoký standard péče a kvality. Vše pod jednou střechou!
Šíře nabídky služeb od kadeřnictví, kosmetiky, manikúry, pedikúry,
masáží až po depilaci cukrovou pastou, jejíž metoda je speciální způsobem nanášení a odstranění chloupků. Díky tomu je depilace šetrná, téměř bezbolestná a velmi efektivní (vhodná pro intimní partie).

Neváhejte a přijďte nás navštívit. Budeme se na Vás těšit!
Váš apriori tým.
Apriori salon, s.r.o.
K Ďáblicům 1 (OC BILLA - 1. patro)
Praha 8 - Dolní Chabry
tel: 777 21 21 06
info@apriorisalon.cz
inzerce

www.apriorisalon.cz

TIP NA VÝLET
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ZDIBY – DOLNÍ CHABRY – ZÁMKY
Stejně tak, jak tomu bylo před několika lety, znovu zavádíme rubriku tipů
na výlety v okolí naší obce. Věříme, že nebude sloužit pouze novým obyvatelům, kteří teprve vyskládali krabice po stěhování, ale že se podaří
odhalit některá tajná zákoutí i pro starousedlíky. Pokusíme se střídat tipy
pro cykloturistiku a pěší turistiku, někdy s využitím přibližovadel městské
hromadné dopravy nebo vlastních. Nezapomeneme vždy klasifikovat náročnost trasy a hodnotit vhodnost výletu pro nejmenší.
K jedné z nejvýznamnějších krásných
tras v okolí Zdib bezpochyby patří procházka
Drahanským údolím, kterou již mnoho z nás
jistě absolvovalo. Někteří možná neměli sílu
vyškrábat se na některou z panoramatických
vyhlídek v jejím okolí, proto přinášíme trasu,
která vás snad nevysílí.

NÁROČNOST

pokračujte znovu na západ. Po několika minutách chůze zahlédnete jednu z prvních cedulí lákající na vyhlídku Zámky. Veliká výhoda
této části přírodního parku je, že není moc
navštěvovaná. Budete tak mít klid na kochání
se výhledem na mírný zákrut Vltavy a na hledání pozůstatků příčného valu slovanského
hradiště z 8. až 9. století. Pro botaniky je místo zajímavé mnoha
Výlet je vhodný pro pěší turistiku
chráněnými druhy rostlin, jako je
se sportovním kočárkem
například tařice skalní nebo křipro horské kolo
vatec český. Za teplejšího počasí
Celková délka k cíli 5,5 km, s cestou zpět 11 km.
lze vidět ještěrky, střevlíky nebo
několik druhů motýlů.
Před samotným výletem na hranici kaTěm z vás, kterým zbylo dostatek sil, dotastru obce a Drahanského údolí upozor- poručujeme návrat severní částí se sestupem
ňujeme na nutnost obutí pevnějších bot.
Už na Zlatém kopci, při kličkování mezi loužemi, to vaše kotníky ocení. Trasu je možné
absolvovat i na horském kole, pro rodiče
sportovně založené i s kočárkem s většími
koly a brzdou. Vzhledem k délce (měřeno
od obecního úřadu) není trasa příliš vhodná
pro malé děti, ale je možné popojet a zaparkovat auto nad Drahanským údolím, a to
u nádrže čističky odpadních vod.
Výchozím bodem je obecní úřad, od kterého jděte směrem ke škole a dále ulicí
Na Lada. V křižovatce s Chaberskou ulicí
se vydejte do kopce po zelené a pokračujte za horizont k točně autobusů v Dolních
Chabrech. Pro zpestření výletu s dětmi přibalte do batůžku se svačinou i kompas, který
můžete využít a pokračovat s výletem na západ. Jakmile minete nádrž, u které jsou občas
k vidění volavky, máte vyhráno, dostali jste se
do přírodního parku Drahaň – Troja. Po žluté trase pokračujte okolo Prdlavé studánky
hlouběji do údolí. Pomalu můžete vybalovat
svačinu, protože jste úspěšně zdolali více
než třetinu trasy a za chvíli narazíte na zastřešené odpočívadlo. Je potřeba nabrat
sil, protože před sebou máte nejnáročnější
stoupání s převýšením asi 100 výškových
metrů. Jakmile se dostanete na vrchol kopce,
Zdroj: Mapy.cz

www.obeczdiby.cz

velmi prudkým kopcem až na křižovatku
turistických cest u vstupu do Drahanského
údolí u Vltavy a procházkou zpět do Zdib skrz
údolí (celkem 11 km). Ostatní se mohou projít
po směru proudu řeky do Klecánek (celkem
8 km) na autobus 371, který je každou hodinu
sveze zpátky do Zdib. Cestou jistě rádi využijete některé ze třech místních občerstvení,
vždy s nabídkou točeného piva.
OB
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MASOPUST
O dávných masopustech v naší obci jsou
už jen písemné doklady, nikdo ze starousedlíků je nepamatuje. Současný zdibský masopust
se však pomalu opět stává tradicí. A slýcháme,
že ten náš je jedním z nejvydařenějších. Letos
jsme se na obchůzku vydali již pošesté. A jak se
zpívá v písničce, rádi jsme se shledali, nehádali
jsme se a připili jsme si se sousedy.
Přípravy masopustů se ujali členové souboru Ochotníci Zdiby při TJ Sokol Veltěž. Neznamená to však, že by akce byla jakýmsi
připraveným divadlem, jak by si mohl myslet
někdo nezúčastněný. Ve Zdibech je vše spontánní zrovna tak, jak to bývalo za starých časů.

vypuklo. Vyrazili jsme do ulic za doprovodu našich milých zdibských policistek, které dohlížely
na naše bezpečí.
V DOBRÉM JSME SE SEŠLI, RÁDI JSME SE NAŠLI POSPOLU. A naše masopustní
doktorka byla vždy
Proto patří velký obdiv a dík všem našim hos- připravena s velkou injekční stříkačkou v ruce
titelům, kteří nás uvítali během naší obchůzky poskytnout nutnou pomoc. Zlí jazykové rozšiřují
u svých domovů. A těm hospodyňkám, které si zprávu, že naše kobyla Klibna cestou zdechla ješletos zatancovaly s naším medvědem, i všem,
kteří si poskočili do výšky za zpěvu masopustní
písně, bude odměnou bohatá úroda na jejich
zahradách i polích, jak je odedávna známo.

Vysoká zubatá klapačka i smrtka zpočátku budily
respekt, ale ukázalo se, že si děti tyhle dvě příšery docela oblíbily. Máme radost, že zajímavých
a vtipných masek se sešlo zas víc než loni a že si
ten letošní masopust všichni užili.
Náš masopust má ovšem něco, co nám
mohou jinde závidět. Provázejí nás totiž vynikající jazzoví muzikanti, kteří dokážou s lehkostí střídat nejrůznější žánry a zahrají všem panímámám i pantátům k tanci. I večer v hospůdce
U Parku to pěkně rozjeli. Přidali se i zdibští kytaristé a muzicírovalo se do pozdních hodin.

ZA ROK SE ZAS SEJDEM
A ZAS SI PŘIPIJEM POSPOLU.

tě dříve, než se nám podařilo prodat ji některému
z místních sedláků. Pravdou je, že po vydatném
pohoštění u mnoha vrátek byla tak přejedena, že

Za rok budeme zas s napětím čekat, jestli se
najde dost nadšenců, kteří budou ochotni obléci si naše velké masky, budeme se strachovat,
zda nás nezaskočí špatné počasí, a přemýšlet,
jestli nám sousedé a sousedky zachovají přízeň.

DŘÍVE NEŽ SE ROZEJDEM,
JEŠTĚ SOBĚ PŘIPIJEM POZNOVU.

Neformálních sousedských setkávání je
málo. Naše obec je rozlehlá, žije tu mnoho
zajímavých schopných lidí, je ale škoda, že se
většinou vzájemně neznáme. Těší nás proto,
že se k naší masopustní obchůzce přidávají
i lidé ze vzdálenějších končin, i když trasa obchůzky prochází jen malou částí obce.
Letos nám počasí přálo. Sešli jsme se na statku ve Zdibech, kde starostka obce předala obecní
právo hejtmanovi masopustu a vydala obec napospas řádění maškar. A pak to za zvuku fanfár
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už se jí prostě dál jít nechtělo. Letošní medvídek
byl mrštný a tance znalý, a tak si sousedky nemohly stěžovat, že by si snad nezatancovaly. I hejtman
se v tomto směru činil. Zato dědek, kterého celou
cestu nesla v nůši bába, se do tance nehrnul. Čáp
z výšky pyšně dohlížel na caparty, které během
těch let, co obletuje naše masopusty, dopravil
v zobáku jejich rodičům, a v batohu měl již další
mimino připraveno. A my dobře víme, pro koho!

Na shledání s Ochotníky Zdiby však nemusíte čekat tak dlouho. Už 9. března se
uvidíme při slavnostním otevření zrekonstruované sokolovny a v květnu při svěcení
nových zvonů pro náš kostelíček. Pak už zač
nou přípravy na zářijové Zdibské posvícení.
Připojte se k nám! Hledáme zájemce,
kteří by si s námi rádi zahráli divadlo.
Potěší nás, když nám napíšete na naši
mailovou adresu ochotnicizdiby@centrum.
cz nebo do redakce Zdibského zpravodaje.
Uvítáme nové podněty i zájem o spolupráci. Setkat se s námi můžete i na portálu Facebooku „Ochotníci Zdiby“.
evaze

www.obeczdiby.cz

