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CO SE DĚLO VE SKLEPENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Skartovalo se. Skartační řízení bylo vyvoláno na podnět státního archivu. Jde o zákonné
a povinné řízení, které musí vykonávat každý
úřad, jinak hrozí vysoké pokuty ve správním
řízení, a to opakovaně až do výše několika set
tisíc korun. Za zajištění této činnosti zodpovídá starosta, případně tajemník úřadu.

Úřad byl předán/nepředán minulým vedením za tristní situace, kdy spisovna nebyla
vedena v souladu s právními archivními předpisy a nebylo prováděno pravidelné skartační
řízení. Proto byl na doporučení státního archivu přizván nezávislý odborný dozor a metodický poradce pan Zdeněk Kovářík. Odborník
s letitou praxí v oblasti archivnictví, který byl
25 let vedoucím správního archivu.
Po dvou měsících intenzivní práce jsme

předložili ke skartačnímu řízení cca 9,5 běžných metrů (400 kg) dokumentace. Zpracování však nebylo jednoduché, ani příjemné.
Samotné sklepní prostory, kde sídlila spisovna, byly zasaženy plísní a nečistotami z dřívějších necitlivě prováděných stavebních úprav.
Postupně jsme čistili, třídili a sepisovali dokumenty, většinou papír po papíru, a dýchali
létající spory plísní. Nenávratně byla zničena
část technické dokumentace k mateřské školce z roku 1975 (musí se uchovávat na úřadě
po celou dobu existence stavby) a část dokumentace k územnímu plánu obce z roku 2006.
Zničeny byly i vázané sbírky zákonů nemalé

hodnoty. Naopak jako perličky lze označit
objevené písemnosti z roku 1927, které nabyly svým téměř staletým pobytem historické

hodnoty. V četné míře se objevovaly i dokumenty z 60., 70. a 80. let, které měly již dávno
projít skartačním řízením.
Po skončení 1. etapy byl státním archivem vyhotoven protokol a dokumenty určené ke zničení zlikvidovala odborná firma
tak, aby nemohlo dojít k jejich rekonstrukci
a zneužití. Dokumenty k trvalé úschově byly
předány do státního archivu.

V současné době připravujeme novelizaci
spisového řádu a plánu. Zároveň začíná 2. etapa skartace ze všech zbývajících prostor obecního úřadu a dalších organizací obce (obecní
policie). Taktéž probíhá sanace a rekonstrukce
sklepních prostor zasažených plísní, kde bude
znovu umístěna spisovna úřadu.
Za obecní úřad Mgr. Eva Slezáková a Zdeněk Kovářík

OBECNÍ ROZPOČTY STOJÍ HLAVNĚ NA RUD
RUD je zkratka pro systém zvaný Rozpočtové
určení daní. Ze státního rozpočtu jím do rozpočtu
obcí průběžně plyne dominantní část příjmů. Podstatou RUD je členitý vzoreček, kterým se peníze ze
státního rozpočtu automaticky rozpočítávají mezi
více než 6000 obcí. Celková částka RUD se odvozuje ze tří daní - DPH, daň z příjmů firem, daň z příjmů
fyzických osob. Výhodou vzorečku je, že do rozdělování peněz nezasahuje lidská ruka a nehrozí tak
manipulace nebo zvýhodnění některých.
Ve vzorečku RUD hraje překvapivě nejzásadnější
roli počet v obci hlášených obyvatel k trvalému pobytu a počet dětí v obecních mateřských a základních
školách. V případě Zdib znamená jeden v obci registrovaný obyvatel navíc výnos kolem 11 000 Kč ročně
pro obecní rozpočet. Jedno dítě ve škole znamená
dodatečných zhruba 13 500 Kč. Pokud má toto dítě
v obci trvalý pobyt, dosahuje jeho přínos pro obecní
rozpočet téměř 25 000 Kč ročně. Do vzorečku RUD
vstupuje i počet zaměstnanců zaměstnaných na území obce. Sto zaměstnanců znamená pro obec další
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příjem odpovídající zhruba jednomu žákovi ve škole.
Zdiby mají počet zaměstnanců podprůměrný. Např.
Řež má s ohledem na umístění několika velkých výzkumných ústavů o cca 1000 zaměstnanců více než
obdobně velké obce. Takže obdrží z RUD zhruba
130 000 Kč ročně.
Obce tudíž mají možnost aktivně dosáhnout
vyšších příjmů z RUD především díky počtu trvale
hlášených obyvatel a dětí ve školách.
Součástí systému RUD je vlastně i daň z nemovitosti. Veškerá tato daň, kterou v obci finanční úřad
vybere, jde zpět do obecního rozpočtu. Obec má
možnost ovlivnit příjem z této daně. Zdiby mají daňové koeficienty nastaveny na střední hodnotu v rámci
zákonného pásma. Dlužno dodat, že daně z nemovitostí patří v naší republice k nejnižším v Evropě.

ZMĚNA VZOREČKU RUD
Před pár lety došlo k úpravě vzorečku RUD,
což vedlo k navýšení příjmů obcí naší velikosti
zhruba o 5 %. V posledních letech zároveň svižně

www.obeczdiby.cz

rostl celostátní výběr daní, protože se ekonomice
nadstandardně dařilo. Většinu obcí vysoké nárůsty příjmů RUD posledních let mile překvapily,
u řady z nich to vedlo k rozpočtovým přebytkům.
Většina jich hospodaří obezřetně a také šetří
na spolufinancování větších investic. Dynamika
ekonomiky a daňového výběru však v poslední
době klesá, takže nárůsty příjmů z RUD se v dohledné době opakovat asi nebudou.
Příjmy z RUD většině obce nestačí na větší
investiční akce. Peníze na ně proto stát poskytuje
formou účelovou, zpravidla dotacemi. To má smysl, protože vzorečkem RUD se nedá zohlednit řada
specifik místních potřeb. Na druhé straně je systém
dotací obcím mnohem dražší, protože je spojen
s vysokou mírou nejistoty, administrativou zatěžující obec a živící mnoho poradenských a právních
firem, rozdílnosti skutečných potřeb obce a podmínek dotace. A hlavně v něm jsou tendence k protekcionismu, leštění klik až dotačním podvodům.
Daniel Münich, zastupitel obce Husinec, Řež
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ZMĚNA BYLA NUTNÁ
Milí přátelé, známí i neznámí obyvatelé
naší obce, od listopadu jsem místostarostkou
této obce a musím říct, že je to náročné. Do volební kampaně jsem šla především proto, že
jsem byla přesvědčená, že změna směrování
obce je nutná. Dali jsme dohromady skupinu
skvělých a pracovitých lidí bez majetkových
či pozemkových zájmů v obci s vizí nastartovat
obec ke zdravému a citlivému růstu.
Sama jsem ve vedení obce být nechtěla.
Byla jsem jen přesvědčená, že Eva bude skvělou starostkou, což se mi po pár měsících,
kdy spolu pracujeme, potvrdilo. Povolební
vyjednávání ale dopadlo tak, že pokud jsme
skutečně chtěli prosadit a realizovat naše vize,
musel někdo z nás nastoupit na post místostarosty. Takže jsem přeskupila svůj pracovní život
a v podstatě ze dne na den se rozhodla riskovat
a zkusit to. Jak jsem řekla v úvodu, je to náročné. Když se k těm všem změnám přidají i změny v osobním životě, musím se přiznat, že mám
mnohdy problém to všechno zvládat. Ale to je
život, ne vždy je jednoduchý, přináší výzvy různého druhu. Avšak zpátky k naší obci.
Obec jsme převzali z mého pohledu ve velmi chaotickém stavu. Pochopit a dát do pořádku
fungování úřadu, začít efektivně řídit rozběhnuté projekty a řešit všechny aktuální problémy nebylo jednoduché. Možná to z pohledu z vnějšku

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Děti ze Zdib, narozené v roce 2018,
zažily v sobotu 16. března 2019 svůj
velký den. Společně se svými rodiči se
zúčastnily slavnostního vítání nových

není moc vidět, ale to, že úřad funguje tak, jak
funguje, je s ohledem na to všechno možné jen
díky entuziasmu a nadměrnému úsilí pár obětavých lidí a podpory jejich rodin. Díky za ně. Je mi
ctí s nimi spolupracovat.
Nechci se ale věnovat minulosti ani se
zásadně pitvat v chybách. Všichni je děláme.
Samozřejmě, je potřeba dořešit problémy
z některých projektů minulosti, jako je výstavba žluté a zelené školky a nástavby základní
školy i problém fungování Obec Zdiby Reality
s.r.o. Musíme se zabývat žalobami podanými
na změnu č. 1 územního plánu. Zmírnění škod
nám ještě zabere nějaký čas a úsilí.
Dívám se ale především do budoucna. Já
osobně se chci především věnovat rozvoji obce.
Hledat nové možnosti příjmů obce a podílet

občánků. Na obecním úřadu je paní starostka uvítala mezi občany obce Zdiby.
A ve svém proslovu k rodičům a dalším
hostům mimo jiné uvedla: „Přeji vám,
abyste svým dětem i sobě vytvořili
v naší obci hezký domov plný harmonického a láskou naplněného soužití. Nezapomeňte na to, že váš domov je součástí obce Zdiby. Proto prosím vštěpujte
svým dětem také lásku k naší obci…“
Ke slavnostní atmosféře přispěly
i žákyně naší základní školy Bára Bínová
a Bára Seyfriedová svými básničkami.
Na závěr se rodiče všech dvanácti přítomných dětí, 5 dívek a 7 chlapců, podepsali do pamětní knihy obce.
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se na rozvoji její infrastruktury. Byla bych ráda,
a budu jednoznačně podporovat, abychom
měli v obci především osvícené investory, kteří
nám pomohou obec skutečně vybudovat, aby
byla krásnější a pro náš život pohodlnější.
Je zapotřebí se znovu zamýšlet nad nastavením poměrů v území. Naše obec je z velké
části bývalou zahrádkářskou kolonií, která se organicky mění na trvalé bydlení. Specifika z toho
vyplývající není jednoduché ošetřit tak, aby byli
spokojení všichni. Musíme si také ujasnit, do jaké
míry chceme mít nebo potřebujeme na území
obce průmyslové a logistické areály, oblasti nakládání s odpady. Jednoznačně je potřeba rozvíjet místa pro sport a relax, obnovit chodníky,
stezky či silnice pro běžnou chůzi a jízdu na kole.
Bude třeba vybudovat vodovod, především v místech, kde je vody kritický nedostatek. Budeme se rovněž zabývat správou vodovodu, kanalizace, osvětlení a silnic v obci
a řešit některé historicky velmi komplikované vlastnické vztahy. Dalším tématem je
budování Nové Průběžné, bez níž rozvoj této
obce není možný. Musíme vylepšit obslužnost obce veřejnou dopravou.
To všechno jsou projekty a oblasti, ohledně kterých se na mě můžete obracet. Nebude
to jednoduché, zázraky ze dne na den se konat nebudou. Věřím ale, že s Vaší podporou to
všechno posuneme o kus dál.
S úctou
Beata Sabolová

Grafické zpracování A+Z DTP studio
Elektronická verze: na stránkách obce
Uzávěrka příštího čísla: 3. června 2019
Tipy, náměty a příspěvky je možné zaslat na adresu: redakceZZ@obeczdiby.cz
Redakční rada si vyhrazuje právo na úpravy
článků. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat
názory redakční rady.
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PA M Ě T N Í C I

VZPOMÍNKY PAMĚTNÍKŮ
Naproti obecnímu úřadu je pomník, na kterém najdeme jména obětí
2. světové války. Začátkem května si připomene výročí osvobození. Jak
prožili tuto dobu naši spoluobčané, pamětníci? Zde jsou vzpomínky některých z nich.
Měl jsem strejdu Karla Brzobohatého. Žil ve Zdibech nahoře v Prostřední ulici
a schovával u sebe parašutisty, kteří měli
vysílačku. To bylo začátkem roku 1944.
Němci zřejmě vysílačku zaměřili a strejdu
špehovali gestapáci. Můj otec strejdovi radil, ať uteče nebo ať se naoko utopí ve Vltavě z nešťastné lásky. Neudělal to, říkal, že
by hledali tělo, které by voda musela vyplavit. A kdyby se na tenhle podvod přišlo,
postříleli by celou rodinu. Aby nikoho neohrozil, vzal si strejda život sám. Později dostal válečný kříž. Když jsem v 60. letech rekonstruoval dům, našel jsem tu vysílačku
schovanou pod střechou.
Do roku 1944 jsme jako děti chodily
cvičit do sokolovny, i když slovo Sokol Němci zakázali. Pak sokolovnu společně s hospodou U Řeháků obsadili Němci. Vzpomínám si, že v sobotu v poledne 5. května
1945 jsme seděli s maminkou u oběda, otec
pracoval na Holosmetkách, a zrovna začali
vysílat v rádiu „Gavariť Prága“. To si budu
pamatovat do smrti. Volali v ruštině o pomoc, tak jsem utíkal pro tatínka, aby šel
domů, že začalo povstání. Otec odešel
s chlapy na obecní úřad. Z jeho vyprávění
vím, že pak šli společně na německé vojáky,
byli to vesměs staří Rakušané, aby jim odevzdali zbraně. Ti byli rádi, že už bude konec
války a budou moci domů.
Odpoledne toho 5. května pak přijelo
z Klecan do Přemyšlení nákladní auto plné
Němců. Naši chlapi už byli ozbrojeni, začalo
se střílet a padnul přitom Alois Lhoták.
Oboustranná střelba trvala asi hodinu. Pak
se vojáci stáhli zpátky do Klecan. Druhý den
tam Němci zlikvidovali letiště, všechno vyhodili do povětří. A vyrazili na Prahu. Chtěli
jet na Plzeň a nechat se zajmout Američany,
protože se Rusů báli. Nepovedlo se jim to.
Rusové jim cestu přetnuli a začali je tlačit
před sebou zpět. Na Staré Poště je odzbrojovali a byly tu prudké boje. V Líbeznicích
jsou tři velké hroby ruských vojáků, kteří
tady padli.
Jaroslav Černý
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Pamatuji si ruské tanky, jak jely
od Zdibska přes nás na Prahu a my jsme je
vítali, mávali jim a posádka nám házela čokoládu. Pro nás děti to bylo radostné spojení s koncem války.
Hana Andrová
V našem domě žil v přízemí strejda s tetou a nahoře rodiče a my tři děti. Schovával se
u nás člověk, který pracoval proti Němcům.
Přišlo se na to. Němci z něj dostali, kde bydlel.
Otce zatkli ve fabrice, matku sebrali doma.
Vtrhl sem český policajt s gestapákem, doprovázel je místní starosta Barták. Psal se rok 1943
a mně bylo pět let. Pamatuji si, že jsme se sourozenci seděli v kuchyni pod stolem a brečeli.
Když matku s tetou a strejdou odvezli, vzal si
nás starosta k sobě domů. Pak jsme odjeli
k příbuzným do Českých Budějovic, ale tři děti
na ně byly moc. Mě se proto ujala kamarádka
matky ze Zámrsku u Chocně. Měla dvě starší
holky a byli na mě strašně hodní. Tam jsem
pak začal chodit do školy a zůstal u nich až
do konce války.
www.obeczdiby.cz

Strejdu s tetou odsoudili na několik let.
Otec vzal všechno na sebe, za to ho v roce
1944 popravili. Matka přijela až po válce, byla
zavřená v Lipsku, Ravensbrücku a v Terezíně,
kde se setkala s Miladou Horákovou, škrábaly
spolu brambory. Říkala o ní, že to byla fantastická ženská, která všechny držela při životě.
Matka se vrátila po válce z Lipska. Vlaky
tehdy nejezdily, šla pěšky, občas ji někdo
svezl. Oblečena byla v trestaneckých šatech.
Když pak pro mě přijela do Zámrsku, nepoznal jsem ji. Viděli jsme se po dvou letech.
Poté, co naše sebrali, ubytovalo se v našem domě gestapo. Když jsme se do něj
po válce vrátili, našli jsme ho úplně vybydlený, zůstaly jen holé stěny. Jedině kamna se
našla v sokolovně.
Pavel Andr
Příroda byla prodchnuta jarem a konec války za dveřmi. V pátek čtvrtého
května jsem šel do obchodu k Řehákům
něco koupit, a náhle vidím mladého muže
jedoucího na kole a na řídítkách má připevněnu československou vlaječku! Co to
znamená? V ten den, jak jsme se později
dozvěděli, Pražané začínali strhávat z budov německé nápisy. A druhý den – pátého května – spontánně vypuklo pražské
povstání, které se šířilo do dalších míst
v zemi. Přestože jsem byl jen čtrnáctiletý
kluk, zaplavil mě nebývalý slavnostní pocit a současně velké vzrušení, když jsem
slyšel volání z rozhlasu, kde se začínalo
bojovat. V Praze se střílí! V přestávkách
mezi zprávami o vyvíjející se situaci a voláním o pomoc zněly hlavně sokolské pochody. To je konec války a teď taky my
vyhrajeme, my Češi, a bude zase Československo! Hurá! Nazdááár!
Nastala poslední noc revolučních dnů.
Ráno jsem se probouzel a vedle stála maminka. Usmívala se a řekla: „Jsou tady Rusové!“.
Přímo jsem vylétl z postele, natáhl jsem
na sebe kraťasy a tričko a utíkal do Zdib
k hlavní silnici. Už z dálky jsem slyšel nezvyklý hluk, volání a jásot. Po silnici projížděla jiná
auta než ta německá, a na nich smějící se
a mávající vojáci, kterým naši občané házeli
květiny, většinou kytice šeříku. Mezi nákladními auty projely občas tanky. Všechna
vozidla směřovala k Praze.
Ano, dočkali jsme se – je to ta vytoužená
skutečnost – tento slunný den, plný svěží zeleně a jarních květů, se stal prvním poválečným dnem v naší obci.
Luděk Šácha

Z OBCE
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Pozvání od starostky: Přijďme se radovat z nových zvonů
V dnešní uspěchané době nemáme mnoho
příležitostí zastavit se, udělat si čas jeden
na druhého a zažít něco nezapomenutelného
a výjimečného. Takovou událostí bude dne
12. května slavnostní zavěšení nových zvonů
do věže našeho kostela. Jako starostka obce
Zdiby bych ráda vyjádřila podporu této výjimečné události a pozvala všechny občany
z obce i okolí k jejímu společnému prožití. Věřím, že celý tento den bude mimořádný, slavnostní a zanechá v nás trvalou vzpomínku
jedinečnosti. Radujme se ze všeho dobrého,
co nám přítomnost dává.
Eva Slavíková, starostka obce Zdiby

SPOLEČENSKÝ PROGRAM

NOVÉ ZVONY SE
ROZEZNÍ 12. KVĚTNA
V kostele Povýšení svatého Kříže ve Zdibech dojde v neděli 12. května 2019 k posvěcení dvou nových zvonů. Ty budou zavěšeny
ve věži kostela, na stejných místech, odkud
byly v lednu 1917 odvezeny, roztaveny a využity pro válečné účely. Zvony požehná při mši
svaté kardinál Dominik Duka.
Náklady na nové zvony činí 300 000 Kč, vybráno
už je 220 280 Kč. Přispět na nové zvony můžete
při bohoslužbách, které se konají ve zdibském
kostele vždy o první neděli v měsíci ve 14.00 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.

Slavnostní událost a nové zvony můžete
podpořit i zakoupením pamětní listiny
s podpisem kardinála Dominika Duky.

Podle sdělení zvonaře Petra Rudolfa Manouška jsou oba zvony, vyrobené v jeho dílně v nizozemském Astenu, v Čechách od poloviny března. Ve věži našeho kostela bylo
instalováno nové vedení elektřiny, neboť
zvonění bude na elektrický pohon. K samotné montáži zvonů dojde až po požehnání při
zmíněné liturgické slavnosti.
Zvony se jmény sv. Helena a sv. Anna
jsme si mohli poprvé prohlédnout při mši sv.
7. dubna a nadále budou vystaveny u vchodu kostela.
Týden před svěcením zvonů se v neděli
5. května od 15 hodin ve zdibském kostele uskuteční přednáška Petra R. Manouška. Přijďte, dozvíte se o zvonech spoustu
zajímavostí.
A pak už se konečně dočkáme samotného svěcení zvonů a jejich prvního
rozeznění.

MŠE SVATÁ OD 10 HODIN

Začíná se průvodem s koňmi a kočárem
v 9 hodin od sokolovny ke kostelu, kam
vstoupíme společně v 10 hod. ke slavení mše
sv., při které budou nové zvony požehnány.
www.obeczdiby.cz

Poté bude v zámeckém parku poblíž kostela připraven bohatý společenský program
včetně občerstvení. Před kostelem si budete
moci prohlédnout také výstavu o zvonech,
kterou připraví žáci naší základní školy.

KONCERTY V KOSTELE OD 13 HODIN

Ve 13 hodin začne v kostele kulturní program. Vystoupí zde děti ze zdibské základní
školy, které pro tuto výjimečnou příležitost
nacvičily Truvérskou mši od hudebního skladatele Petra Ebena a autorky textu Zdeny Lomové. Po nich bude následovat vystoupení
pěveckého sboru Klenota.

PRVNÍ ZAZVONĚNÍ VE 14 HODIN

Celý program bude zakončen májovou
pobožností ke cti Panny Marie v 15 hodin
v kostele.
mč
Malá poznámka na závěr. Právě 12. května mají
svátek všechny maminky, kterým chceme zazvoněním popřát vše nejlepší a poděkovat
za jejich lásku. A 12. května by oslavila narozeniny Marie Seyfriedová (*1885, dcera zdejšího
řídícího Karla Bořického), která svým dopisem
manželovi do Puly v lednu 1917 uchovala zmínku na událost, kdy mj. napsala: „Dnes zde brali
zvony. Jen jeden nechali, ten velký a s tím zvoní
se všechno…“ Dala nám však i naději, že srdce
zvonů se opět rozezní.
P. Kamil Vrzal

5

ROZ HOVOR

PŘILOŽIT RUKU K DÍLU
Ve vedení obce jsou samé ženy. Jednou z nich, na pozici 2. místostarostky, je
i Ing. Kateřina Kolářová.
▪▪ Nejste starousedlík, přesto Vám obec
není lhostejná.
Žiji zde již dvacet let a jsme naplaveniny
z Moravy. Manžel šel do Prahy za prací, hledali jsme bydlení a úplně náhodou jsme se ocitli
ve Zdibech. Zabydleli jsme se, později přes děti
a známé jsem se dostala k Sokolu. Chodila jsem
tam nejdříve jen cvičit a postupně se zapojovala do dění, až jsem se stala členkou výboru. Zorganizovala jsem výstavu k 110 letům Sokola,
abych se i já trochu lépe zorientovala v místní
historii. Na to pak navazovala rekonstrukce hřiště u sokolovny a pokračuje průběžně rekonstrukce sokolovny. A tak se postupně rozšiřoval
okruh úžasných lidí, které jsem poznala a kterých si velmi vážím. Jsem tady opravdu doma
díky přátelům, které zde v obci mám.
▪▪ V loňském roce jste šla do voleb za sdružení My žijeme pro Zdiby, které získalo přes
7 procent hlasů a jeden mandát. A vyneslo
Vás to až na pozici místostarostky.
Naše sdružení se dalo dohromady relativně krátce před volbami s cílem přiložit ruku
k dílu a posunout místní politiku rozhodně dál.
Hybnou silou sdružení je paní Lucie Kazdová. Většina z nás jsme členy Sokola, věříme
v tradiční sokolské hodnoty, které jsou velmi
aktuální i dnes, a zdá se, že nejsme sami, komu
je to blízké. Takže na jednu stranu náš úspěch
byl překvapením, na druhou stranu si říkám, že
se to tak mělo stát. Sama za sebe jsem to cítila tak, že mám co nabídnout, pracuji v oboru,
který by se mohl hodit. Rozhodnutí jít do voleb
nahrával i fakt, že i dcery již povyrostly.

On ten řez nebyl zas tak rychlý. Už v okamžiku, kdy jsme kandidovali a já se ocitla
na předním místě kandidátky, jsem tomu přizpůsobila běh kanceláře. Abych byla připravená odejít a věnovat se práci pro obec.
Přesto to změna byla. Z prostředí staveb,
komerčního světa velkých developerů jsem
se najednou ocitla ve veřejném sektoru. Tady
na úřadě jsme v neustálém kontaktu s lidmi,
ať již s občany, nebo také se všemi smluvními nebo nesmluvními partnery. Den je nabitý
jednáními a schůzkami a prostor na detailnější práci u stolu se podstatně zmenšil.
Rodině jsem slíbila, že to šílené tempo nebude navždy. Mám jejich podporu a víkendy
se snažím si uhájit.
▪▪ Jaký okruh práce Vaše pozice místostarostky zahrnuje?
Dogmaticky rozdělené to nemáme. Částečně je to samozřejmě podle odborností,
takže já se věnuji spíše věcem techničtějšího
charakteru. Teď mám prioritně na starosti akci
kanalizace. Vedu jednání s projektanty, úřady
i zhotovitelem, abychom společně nastavili
proces realizace co nejlépe.
Aktuálně připravuji prostory pro ordinaci praktického lékaře. Nad školou jsou dnes
prázdné a nevyužité prostory po škole, jsou
ve velmi dobrém stavu a chtěli bychom je využít právě na ordinaci.
Dále se věnuji škole, dotahují se reklamační závady či dílčí úpravy, které z jejího provozu vyplynuly.
Poměrně značný díl práce je také v jednáních s občany. Je to velice různorodé a pestré
a každý den přináší nová témata. Těší mne, že
mohu být nápomocna.

▪▪ Jaká je Vaše profese?
Jsem stavařka a zakotvila jsem u financí.
Věnuji se rozpočtování staveb, tedy hlídání
nákladů stavebních projektů, tvorbě rozpočtů, odhadů apod. Je to obor, který přispívá
k tomu, aby se stavební záměr a projekt povedlo přivést do reálného života za podmínek, respektive financí, které investor očekává.
Své odborné znalosti jsem využila také
u nedávné rekonstrukce sokolovny.

▪▪ Jak je to s budováním komunikací v obci?
Rádi bychom se jim věnovali koncepčně – komunikace, chodníky a cesty pro pěší – velké téma
pro nás všechny. Některé projekty již jsou rozpracované, ale nejsou dotažené, chybí stavební povolení včetně vyjádření dotčených orgánů, není
projednán výkup pozemků, takže reálně se nedá
začít budovat. Chtěli bychom projekty připravit
v zodpovědném finančním rozmezí, abychom
měli reálnou šanci na úspěšnou realizaci. Pak se
teprve může začít stavět. Nejdále je momentálně
příprava komunikace Na Holosmetky.

▪▪ Neumím si úplně představit, že řadu let
dělám práci ve svém oboru, mám své klienty a najednou kancelář zavřu a jdu pracovat
na úřad.

▪▪ Hlavní pozornost však věnujete kanalizaci.
Kanalizace se týká lokalit, které jsou více
v zahrádkářské a chatové oblasti, nicméně dnes
už jsou to velmi hustě obývané části Zdib. Stejně
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www.obeczdiby.cz

jako u první etapy i nyní chodíme se zástupcem
provozovatele do každé ulice, s každým stavebníkem zvlášť vše projednáváme a upřesňujeme
s ním polohu pro budoucí napojení přípojky.
Časově a administrativně je to hodně náročné.
Dnes máme prochozenou lokalitu Brnky a ulice
Obvodová, Zámecká. Zbytek budeme obcházet
následně podle postupu stavby. Přípojky je nutné vybudovat do září 2020, následně budeme
totiž skládat účty poskytovateli dotace.
▪▪ Jaká je odezva těchto lidí?
Máme z odezvy radost, lidé reagují na výzvy, vracejí nám dotazníky, komunikace funguje. Koho jsme nezastihli doma, telefonuje,
přichází na úřad nebo to s námi řeší korespondenčně. Často slýcháme, že po kanalizaci volali
mnoho let a jsou rádi, že se konečně dočkají.
Je určitě pohodlnější být připojen na kanalizaci
než neustále myslet na to, že musím zkontrolovat žumpu, zavolat žumpaře, musím tam být,
až přijede. Jsou s tím pořád starosti.
▪▪ A nějaké přání na závěr?
Aby vztahy mezi lidmi byly dobré, aby
obec fungovala normálně na každodenní
bázi, společenské akce a události, které se
tady konají, dělaly radost účastníkům i organizátorům. To je úžasný základ k tomu, abychom se zde měli všichni dobře.
Máme katastr obce velice netypický, rozložený na velké ploše a v členitém terénu. Nejsme uzavřený celek, nemáme jediné hlavní
náměstí. Na druhou stranu to přináší i různorodost v tom dobrém smyslu. Akce a události
rozeseté po obci v širším měřítku nám dávají
příležitost navštívit i jiné části obce. Kdyby se
mi podařilo propojit obec napříč i cestami pro
pěší, mohli bychom začít chodit více pěšky
nebo jezdit na kole, to je můj velký sen. Vychutnat si více místo, kde žijeme.
em

SOKOL • MYS LIVOST
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sokolovnu a také zavzpomínat. Zároveň mohli shlédnout výstavu fotografií se sokolskou
tématikou, kterou zapůjčila ČOS.
Odpoledne pak následoval program určený malým dětem z obce. Tradiční karneval
v duchu sokolských šibřinek, který členové
jednoty každoročně pořádají, se těší velké
oblibě. Ani v letošním roce tomu nebylo jinak, sokolovna praskala ve švech a děti si zde
karnevalový rej v prostorách vonících novotou velice užily.

SLÁVA V SOKOLOVNĚ

V sobotu 9. března se naše sokolovna otevřela pro širokou veřejnost. Díky dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

České republiky, přispění obce Zdiby a vlastním prostředkům sokolské jednoty proběhla
rekonstrukce podlahy a elektroinstalace. Poděkování patří i všem, kteří přispěli do veřejné sbírky, nečekaná vlna solidarity vynesla
neuvěřitelných 362 878 Kč.
Na slavnostním otevření sokolovny promluvili zástupci jednoty a také starostka obce.
Báječný hudební program připravilo místní
ochotnické sdružení, zazněly sokolské písně
Lví silou, vzletem sokolím, 6. července nebo
Za sokolským praporem. Především starší
občané si přišli prohlédnout nově opravenou

MYSLIVOST
DIVOKÁ PRASATA KOLEM NÁS

V honitbě vlivem změněných životních
podmínek již téměř vymizela drobná zvěř,
tj. zajíci, bažanti, koroptve. Je to způsobeno
především intenzivním zemědělstvím s pěstováním monokultur na obrovských lánech
polí. Připočteme-li k tomu zemědělskou mechanizaci se širokým záběrem a opakované
chemické ošetření plodin, nemůžeme se divit úbytku mnoha druhů zvěře, ptáků i hmyzu. Negativně působí i stále vzrůstající silniční doprava. Pod koly aut každoročně zahyne
mnoho kusů zvěře.
Je zajímavé, že se výše uvedené negativní vlivy nepromítly do populace divokých
prasat. Z původně oborní zvěře se v průběhu
let stala zvěř hojně rozšířená, někde přemnožená. Proč? Černá zvěř je velice přizpůsobivá
a odolná a velké lány jí po většinu roku poskytují dostatek krytu. Jako všežravec zkonzumuje divoké prase vše, co na polích či v lese
najde. U nás nemá žádné přirozené nepřátele.
A má značnou reprodukční schopnost.
Z toho vyplývá, že divoká prasata v našem okolí jsou a přes intenzivní odlov i budou.
Ročně se jich v naší honitbě odloví kolem 40
kusů. Na nehonebních plochách, což jsou

zastavěné plochy v obci, komunikace, hřiště,
oplocené zahrady se dle zákona o myslivosti
neloví. Nebo pouze ve výjimečných případech, a to na žádost majitele pozemku a s pověřením krajského úřadu, odboru životního
prostředí. V naléhavých případech pak na výzvu policie či obce. I tak je na zvážení každého
pověřeného lovce, zda v konkrétní zastavěné
a obydlené lokalitě bude lovit, protože střela
z kulovnice má smrtící účinky do vzdálenosti
stovek metrů. Je to značné riziko.
V okolí našich obydlí mohou divoká prasata působit škody především buchtováním (rytím). Nejjednodušším způsobem, jak
těmto škodám zabránit, je opatřit oplocení
betonovou podezdívkou, případně vybudovat plot z kari sítí (betonářská ocel) částečně
zapuštěných do země. Elektrické či pachové
ohradníky jsou méně účinné. Používáme je
podél silnic k odpuzení srnčí i černé zvěře.
Při použití látky Hukinol u pachového ohradníku je však pach, lépe řečeno smrad, tak
intenzivní, že nutně vadí lidem v okolí. Existují i různé plašiče, které jsou však závislé
na zdroji elektrické energie.
Černá zvěř je plachá a snaží se člověku
vyhnout. Nebezpečná může být, je-li zraněna či napadena a brání selata. A co dělat
při setkání s divokým prasetem? Vyhnout se
mu, chovat se klidně, hlasitě hovořit, zpívat
či pískat. Ani své psí miláčky bychom neměli
www.obeczdiby.cz

Fotbalové hřiště ve Veltěži bylo nutné před zahájením sezóny řádně ošetřit. Na zahrádce by nám stačil běžný vertikutátor, tady nastoupila těžší technika. A pak už sem mohli
naběhnout fotbalisté k prvním zápasům jarní sezóny.

nechat volně běhat, kontakt s prasetem je
může ohrozit.
Je třeba upozornit ještě na jednu chybu.
Majitelé pozemků často biologický odpad (padané ovoce, posečená tráva) vyhazují přímo
za plot nebo vyvážejí na nevyužívané parcely,
a tím předkládají prasatům vítanou potravu
a lákají je do bezprostřední blízkosti obydlí.
Setkání s černou i srnčí zvěří je nebezpečné také pro řidiče. Jestliže dojde ke střetu auta
se zvěří, je třeba zavolat policii. Ta zkontaktuje
myslivecký spolek, aby sraženou zvěř odstranil, a zároveň vyhotoví protokol pro případné uplatnění pojistného plnění u pojišťovny.
Zvěř si nemůžete přivlastnit, jednalo by se
o pytláctví! Nejlepší prevencí je opatrná jízda
a předvídání možných střetů nejen se zvěří.
Jindřich Trpák

Betonová podezdívka a pevná kari síť zahradu proti
černé zvěři ochrání.
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Š KOL A

NOC S ANDERSENEM
V pátek 29. 3. děti z druhých tříd prožily
opravdu dobrodružnou Noc. Celý program
byl inspirován knihou Dopis pro krále.
Začali jsme návštěvou zdibské knihovny
a moc děkujeme za vřelé přijetí paní Jandovskou. Vyslechli jsme si pohádku, prohlédli si
knihovnu a čekalo na nás také milé pohoštění.
Po návratu do školy a krátké večeři nás
tajemná postava požádala o doručení dopisu rytíři s bílým štítem. Rytíře jsme záhy objevili, ale byl vážně zraněn, a tak předání dopisu králi čekalo na nás. Museli jsme zvládnout
několik těžkých zkoušek a na závěr i správně
rozšifrovat znění dopisu. Uspěli jsme. Za předání důležité zprávy nás král štědře odměnil.
A po složení přísahy pasoval na rytíře. Dostali
jsme pečeť, pamětní list a pokladnici plnou
toho největšího bohatství - knížek.
Podle reakcí si to děti užily a byly z naší společné Noci a následného přespání ve škole nadšené!

ŠKOLÁCI
V ZOO PRAHA

2.A + 2.B

Koncem března se 35 dětí ze šesti tříd
ZŠ Zdiby vypravilo do Zoologické zahrady
v Praze. Návštěva ZOO byla odměnou pro
děti, které přispěly do fotografické soutěže
Fotíme Planetu Česko.
Starší děti, ze třetí až páté třídy, se zúčastnily
výukového programu „Chytří pomocníci člověka v akci!“. Dozvěděly se, že většina domácích
zvířat není jen užitečná, ale že jsou také velmi
chytrá. Například domácí prasátko se může vytrénovat nejen k vyhledávání lanýžů, ale i drog.
S dětmi z druhých tříd se paní učitelka
Jitka vypravila na obhlídku okolních pavilonů a výběhů. Pak jsme se všichni naobědvali.
Chutný balíček dětem připravily paní kuchařky ze školní jídelny. Děti ze čtvrté a páté třídy poté ve skupinkách procházely zahradou
podle svého uvážení. Stihly oběhnout zahradu úplně celou. S mladšími dětmi jsme si prošli spodní část ZOO, sledovali gorily, navštívili
velemlokárium, pavilon šelem a plazů, viděli
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jsme plameňáky i pelikány a mnoho dalších
zvířátek. Poslední zastávkou byl stánek se
suvenýry, na který se děti vždy moc těší.

jednou děkujeme vám všem, kteří jste podpořili Dobrý start do života. Společně jsme
„zachránili“ 14 dětí.

Monika Shonová

VÝSTAVA VE ZDIBECH
Víte, jak chodit po vodě? Jak se stane, že
stojí v plamenech dům a přeci neshoří? V posledním březnovém týdnu třídy naší zdibské
školy přijaly pozvání a navštívily Studio na Přemýšlení a výstavu JAK SE TOČÍ POHÁDKY.
Děti si prohlédly obrazy Stanislava Holého a dále návrhy kostýmů, interiérů i pohádkových předmětů pana Zdeňka Chotěnovského a dalších výtvarníků. Pan Nikodém,
který děti výstavou provázel, ukazoval, jak
se z návrhu stane rekvizita, jak se pohybuje
s loutkou i jak vypadá černé divadlo.
Na závěr pustil ukázky z pohádek Králi,
já mám nápad a Vodník a Karolínka, kde děti
sledovaly výsledky návrhů.
Možná, že v létě uvidíte ve Zdibech chodit děti po vodě.

ZPÍVÁME PRO UNICEF
Dětský sbor ZŠ Zdiby se 20. března zapojil
do celorepublikového koncertování v rámci charitativní akce Zpíváme pro Unicef. Děti
vystoupily společně s klecanským pěveckým
sborem Klenota a pražskou Nashirou v kostele
sv. Václava v areálu bohnické léčebny, aby tak
podpořily program Unicef Dobrý start do života. Rozlehlým prostorem zněly písně a skladby
z celého světa. Sbory zpívaly doslova o život,
aby miminka v nejchudších zemích světa dostala šanci žít. Zdibské děti svou energií a zpěvem okouzlily všechny návštěvníky kostela.
Celý koncert zakončila dnes už zlidovělá
Truvérská mše Petra Ebena. „Nám radostí jsi, Pane,
ty a já to dlouho nevěděl, snad proto, že jsem necítil, že dětská ruka je tak malá…“ Krásný text Zdeny
Lomové zpívaly v závěru všechny tři sbory.
Naši školáci měli obrovskou radost z částky, kterou darovali štědří posluchači. Vždyť
se vybralo neuvěřitelných 13 532 Kč. Ještě
www.obeczdiby.cz

VYNÁŠENÍ MORANY
V MŠ ZDIBY
Měsíc březen se v naší školce nesl v duchu
karnevalového veselí, spojeného s výrobou
a vynášením Morany k místnímu rybníku.
Po celý týden jsme si s dětmi povídali o původu
této tradice, která se ze slovanských časů dochovala až do dnešní doby. Podle starých zvyklostí
je třeba přivítat jaro právě spálením Morany
jako symbolu zimy, čímž se ze vsi vyžene i bída
a nemoci. Obyčejný čtvrtek v naší školce začal
tak trochu neobyčejně, protože hned ráno přišly děti do školky v maskách a předvedly je při
karnevalovém reji plném písní, soutěží a tance.
Po něm se všechna oddělení za doprovodu
řehtaček a bubínků vydala k rybníku v Přemyšlení, kam byly vhozeny naše netradiční Morany
vytvořené z tvrdého pečiva, „aby i ryby v rybníku se dobře měly“. Hlavní Morana, ta ze slámy,
byla skutečně zapálena a vhozena do vody.
Na závěr jsme si společně zazpívali písně s jarní
tematikou a přednesli několik básní, čímž jsme
se definitivně rozloučili se zimním obdobím
a přivolali dlouho očekávané jaro. Do školky
jsme se společně vrátili s „opentleným lítečkem“, s barevnými pentlemi, kterými děti ozdobily obě budovy mateřské školy.
Kolektiv MŠ

Š KOL A

K U LT U R A

PRVNÍ KRŮČKY
KE VZDĚLÁNÍ

NAŠE MÁMY A TÁTOVÉ
DĚTEM ČTOU

Každoročně na jaře nastává pro některé rodiče důležitý úkol. Zapsat své dítko do základní nebo mateřské
školy. Jak to všechno probíhá?
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V dubnu se konají po celé republice zápisy dětí do 1. tříd základních škol. Postup při přijímání je jednotný pro všechny základní školy
a je uveden v žádosti o přijetí. K zápisu se mohou přihlásit děti, které
v daném roce dosáhnou k 31. 8. věku 6 let, případně děti o rok mladší s doporučením pedagogicko-psychologické poradny a také děti,
které měly loni odklad školní docházky.
V naší obci proběhl zápis ve dnech 10. a 11. dubna 2019. Rodiče
se museli k zápisu nejprve telefonicky nahlásit a ve vybraný termín
se pak s potřebnými doklady dostavit do školy. Pokud s nimi dorazily
i děti (což už v dnešní době není potřeba), mohly si vyzkoušet první
„školní úlohy“, které pro ně místní pedagogové připravili.
Prostory školy si však noví zájemci mohli prohlédnout již ve středu 27. 3. 2019 na dni otevřených dveří. Starší žáci navíc vyrobili každému prvňáčkovi malé překvapení na památku.
Rodiče budoucích prvňáčků nyní musejí vyčkat na rozhodnutí ředitelky Mgr. Ludmily Koktanové o přijetí či nepřijetí dítěte do prvního
ročníku. Kritériem pro přijetí do ZŠ Zdiby je trvalý pobyt žadatele (tj.
dítěte) v obci.
Fáze od podání žádosti do vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí
může trvat až 30 dnů, vyhodnocení ale bývá zpravidla rychlejší. Během této doby mají zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Po ukončení rozhodování budou v souladu se školským zákonem zveřejněny výsledky přijímacího řízení, a to vyvěšením seznamu registračních
čísel žadatelů (dětí) na nástěnce před hlavním vchodem ZŠ a na webových stránkách školy. Pouze zákonným zástupcům žadatelů (dětí), kteří
nebyli v této ZŠ přijati, bude rozhodnutí o nepřijetí doručeno písemně.
V loňském roce se na naši školu hlásilo celkem 74 dětí. Přijato bylo
54 a v září jich fakticky nastoupilo 48.
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V naší knihovně jsou v posledních letech častými návštěvníky
ti nejmenší spoluobčané. Vybírají si knihy, ze kterých jim rodiče
předčítají. Je příjemné pozorovat
zájem dětí. Někdy je rodiče musejí
usměrňovat, aby knihy stihli přečíst. A také je úsměvné, jak už v tom
malém věku se liší zájem mezi kluky a děvčaty o knihy. Nyní je největší zájem o hasiče, velká auta, příběhy o děvčátkách a komiksy.
Nedávno proběhla u nás a hlavně ve škole Noc s Andersenem. Děti
si prohlédnou knihovnu, pohovoříme o tom, co rády čtou, a nakonec
přečteme pohádku. Nechybí ani knižní dárky a malé občerstvení. Letos
jsme se setkali v příjemně upravené společenské místnosti a přišly děti
z 2.A a 2.B. Potěšilo mě, že třetina dětí knihovnu zná a do knihovny chodí.
Starší děti přivádí do knihovny tzv. doporučená četba. Protože
rozsah škol, kam žáci a studenti chodí, je velký a v každé škole se doporučuje číst něco jiného, snažím se knihy dokupovat anebo pořídit
víc výtisků, aby se na všechny dostalo.
Víte, že v naší knihovně nepočítáme dobu navrácení knih tak přísně? Že máme otevřeno i přes prázdniny? Že druhý knihovník je překladatel a tituly, které přeloží, vždy knihovna dostane darem?
Děkujeme také všem sousedům za knižní dary.
H. Jandovská

Obec Zdiby pořádá

zájezd

pro Seniory
na zámek třeboň

Začínající rocková kapela
ZAKLÁDÁM ROCKOVOU KAPELU A HLEDÁM ČLENY:
ZPĚVÁKA, BUBENÍKA, BASÁKA, PŘÍPADNĚ DRUHÉHO KYTARISTU

Sobota 1. června 2019.
Odjezd 7:15 ze zastávek autobusu.
Cena zájezdu je 220 Kč.

VĚK ČLENŮ KAPELY: 9 – 13 LET

MATĚJ MATOUŠEK

MATEŘSKÁ ŠKOLA

O měsíc později, tedy v květnu, budou probíhat také zápisy
do mateřské školy. K tomuto zápisu se rodiče nemusejí předem hlásit.
Mohou rovnou přijít ve čtvrtek 9. 5. 2019 od 8 do 11 hodin a od 13.30
do 16 hodin do školní jídelny, která se nachází v hlavní budově MŠ.
Rodiče musejí předložit všechny požadované dokumenty: rodný
list dítěte, občanský průkaz rodiče (zákonného zástupce) a žádost
o přijetí, jejíž součástí je také lékařské vyjádření o provedení stanoveného pravidelného očkování žadatele (děti, kterých se týká povinné
předškolní vzdělávání, očkování dokládat nemusejí).
Obdobně jako u zápisu do 1. tříd rodiče mohou týden po zápisu nahlížet do dokumentace a vyjádřit se k ní. Stejně tak rozhodnutí
o přijetí bude do 30 dnů od zápisu zveřejněno vyvěšením seznamu
s registračními čísly dětí, které jim při zápisu bylo přiděleno, a to
na nástěnce ZŠ a MŠ a na jejich webových stránkách. Nepřijetí bude
doručeno poštou do vlastních rukou ve stejném termínu.
Na letošní výsledky si ještě budeme muset počkat, ale už teď přejeme novým školákům, ať se jim ve škole a školce líbí.

Přihlásit se můžete osobně na obecním úřadě,
telefonicky na tel. 284 890 219, 605 415 197 nebo
emailem jana.hyklova@obeczdiby.cz.

Tel: 775 992 599, rockkapela@centrum.cz
TĚŠÍM SE NA CHVÍLE STRÁVENÉ SPOLEČNÝM HRANÍM

Čarodějná cesta za pokladem
v s o bo tu 27.4.2019 od 14:00 do 18:00
v areálu zámeckého parku Zdiby
Na dvanácti zastaveních získají děti od pohádkových bytostí potvrzení splnění
úkolů do hrací karty, za níž na závěr dostanou buřtíky k opečení na ohni.
Za děti ručí rodiče. S sebou nožík, vhodnou obuv a deku na sezení na trávě.
Na místě bude možné zakoupit drobné maličkosti pro radost, sušené
plody, koláče z pekárny a drobné občerstvení pro děti i dospělé.
Vstupné dobrovolné. Možnost parkování ve dvoře.
Pořádá:

Sponzoři:

Poděkování: všem, kdo nám s akcí pomáhají.
V případě deště nebo velmi špatného počasí může být akce odvolána (aktuální informace naleznete na stránkách mediálního partnera www.zdiby.cz).

www.obeczdiby.cz

MacFig 2019

9

B I O O D PA D

KOMU SE NELENÍ,
TOMU SE ZELENÍ
Jaro už je tady a s ním začaly práce na našich zahradách a zahrádkách. Vyřezáváme,
prořezáváme, stříháme, rekultivujeme, sekáme trávník, hrabeme… A musíme řešit, kam
se vším tím odpadem. Nabízí se vlastnit hnědou popelnici na sezónní svoz bioodpadu,
která je za poplatek. A velmi vyhledávanými
se staly také červené biokontejnery, které
obecní úřad rozmisťuje po naší obci. Je jich
celkem dvanáct.
Máme hotovo, řekneme si, když přírodní
odpad dovezeme ke kontejneru a vysypeme
ho do něj. Ale cesta za zpracováním biomasy
zde teprve začíná.

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.

CO PATŘÍ DO BIOKONTEJNERU

Nejdřív si upřesněme, co do něj můžeme
vhazovat. Už z názvu je zřejmé, že vše bio.
Tedy klacky, větve, trávu, spadané ovoce,
listí. Rozhodně nic nebalíme do igelitových
pytlů! Protože igelitový pytel logicky bio
není. Takže nastává práce navíc – pytle se
musí rozříznout, vyprázdnit, někde uschovat
a převézt jinam k likvidaci.
Dalším problémem je nadměrná délka
větví. Kontejnery jsou poměrně rozměrné,
ale celý strom tam fakt nepatří. Ideální je
velikost větví přizpůsobit rozměru kontejneru. A pokud vidíte, že už má dost, vydržte.
Kontejner je vyvážen dvakrát týdně, v případě potřeby i víckrát. Tak snad ta hromádka
přírody u vás na zahradě může chvíli přečkat.
Bohužel častý obrázek. Pytle odložené u kontejneru,
které zbytečně přidělávají práci. Dlouhatánské větve,
které přečuhují tak, že manipulace s kontejnerem při
nakládce a svozu je velice obtížná.

KAM SE ODVÁŽÍ

Do biokontejnerů rozhodně nepatří kameny, ty nejsou
při třídění vidět a mohou poničit drtičku. Nedáváme
do nich ani sklo, plasty, koberce, plechovky, boty, mrtvá
zvířata nebo maso.

KDE ČERVENÉ KONTEJNERY
NAJDETE
Mají už svá osvědčená stanoviště.
Sudý týden: Na Špičce, Pod Hájem,
10

Obecní multikára s řidičem Honzou zpravidla každé pondělí a čtvrtek pendluje mezi
stanovišti a skládkou bioodpadu. Původně se
jezdilo do Máslovic, poté do Větrušic. Od loňského roku je to podstatně blíž – skládka
bioodpadu je nyní v místě původního silážního žlabu u cesty, která vede od autobusové zastávky U Parku směrem na Březiněves.

RECYKLACE BIOODPADU

Vše, co se z obce přiveze, se z kontejnerů vysype na jednu hromadu. A pak přijde
na řadu technika. Nakladačem se biomasa
přemísťuje do stroje odborně zvaného míchací a drtící vůz. Nic se nemusí třídit. Dva
ohromné šneky uvnitř vše rozemelou
na hrubou směs. Holé klacky je dobré napůl
mísit s měkčím materiálem, zelenými větvemi a travou, aby se směs zvlhčila.
Takto zpracovaný materiál se ze stroje
sype na hromadu, která roste a roste. A musí
se jednou za 2-3 týdny přehazovat z jednoho
místa na druhé. Častou překopávkou se proces zrání urychlí. Při rozkladu vzniká teplota
až 50 stupňů a pomáhá likvidovat zárodky
plevelů, semena, bakterie. Za několik měsíců
se drobné kousky rozloží a surovinu je možné využít jako kompost.

Průběžně každý týden se bioodpad zpracovává. Drtička
ho rozmělní a drtina se vrší na hromadu, která se pravidelně přehazuje.

KDO TO DĚLÁ
Dva lidé a dva stroje. Filip a Roman Moravcovi. Syn a otec z firmy FM AGRO s.r.o.
Filip už na střední zemědělské škole měl nápad zpracovávat bioodpad, ale problémem
bylo místo. Nepoužívaný silážní žlab stranou od vesnice se ukázal jako ideální místo.
Prostory však museli nejdřív vyčistit, odvézt
předměty z černé skládky, plochu upravit,
oplotit. Podnikání v tomto oboru doprovázelo i spousta razítek a posudků.

A CO DÁL?

Na skládce bioodpadu, která je současně i kompostárnou, se kontejner vysype. A řidič s prázdnou korbou
zase míří zpět do vsi. Znáte její rozlohu. A těch stanovišť.
To se najezdí.

www.obeczdiby.cz

První várka se tu skladuje od podzimu.
Naše obec sem do března vyprodukovala
více než 500 tun bioodpadu, jeho likvidace je
placená služba. Do měsíce se celá dosavadní

KOT LÍ KOV É D OTAC E

Ještě je nutné z vyzrálé suroviny, připravené na odvoz,
odebrat vzorky a dát je na posouzení, zda splňuje příslušné
normy ohledně obsahu kovu, dusíku atd. Pak se přeseje přes
síta nahrubo nebo najemno dle požadavku odběratele.
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Nahradit ji může právě kompost. Zemědělci hnojí především průmyslovými hnojivy,
nejsou ochotni do kompostu investovat.
Zájemce o tuto půdní výživu najdeme spíše mezi zelináři, zahradníky, zahrádkáři,
na podzim se jí zúrodňují i louky. Nabízí se
možnost nabídnout výživný kompost i místním obyvatelům.
Dalším důvodem je odlehčit skládkám
komunálního odpadu, protože část surovin využitelných na kompostování by se
společně s odpadem z domácností navážela tam.

Kruh se uzavírá. Kompost se zase vrátí
do přírody. A vše může začít nanovo. Zde dvojnásob platí: Komu se nelení, tomu se zelení.
em
FM AGRO s.r.o. nabízí zemědělské služby, vlastní mj. kombajn, rozmetadlo a rozšířilo služby
i na zpracování bioodpadu.

V případě zájmu je možné dovézt bioodpad přímo
do kompostárny v čase, který si domluvíte na telefonním čísle 606 378 955.

hromada musí expedovat, aby byl prostor
pro další várku.

PROČ KOMPOSTOVAT

Kompost udržuje vláhu v půdě a zlepšuje strukturu půdy. Je to přirozený zdroj
živin. V okolí už téměř nikdo nechová domácí zvířata a o organickou hmotu je nouze.

Vytvořit z hromady větví a dalšího odpadu lehoučký jemný
kompost je věda, která má své postupy a svůj čas zrání.
Od začátku až do konce z něj vyzařuje vůně přírody a teplo.

KOTLÍKOVÉ DOTACE
POMÁHAJÍ
Topná sezóna, kterou někteří z nás zahájili prvním roztopením kotlů na začátku října,
už téměř končí. Jistě se shodneme, že v zimě
je čoudících komínů ve Zdibech stále dost
a určitě nepatří k něčemu, na co jsme hrdí.
Neefektivní spalování tuhých paliv patří
spolu s výfukovými plyny k nejsilnějšímu zdroji škodlivých látek vypouštěných do ovzduší.
Jsme si vědomi, že v naší obci není možné vytápět naše obydlí ve všech oblastech zcela ekologicky, ale současná situace se dá za přispění
dotací Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR výrazně zlepšit.

Dle platného zákona o ochraně ovzduší
bude zakázáno od roku 2022 provozovat staré, neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Nově
www.obeczdiby.cz

bude mít každý vlastník rodinného domu nárok na přidělení dotace - v případě pořízení
tepelných čerpadel a automatických kotlů
výhradně na biomasu až 80 % způsobilých
výdajů (až 120 000 Kč) a až 75 % nákladů
(nejvýše 100 000 Kč) v případě ručních kotlů
na biomasu nebo plynových kondenzačních
kotlů. Do výše příspěvku se přitom započítává například i cena stavebních prací, dodávky
nebo tvorba projektové dokumentace.
Příjem nových žádostí o kotlíkové dotace zahájí Středočeský kraj 3. 6. 2019. Firma DEKAMA, zabývající se administrací, ale
i realizací projektů hrazených dotačních programů nabídla našim občanům bezplatný
seminář, který lze uspořádat obratem dle domluvy. V případě zájmu o seminář neváhejte
kontaktovat Obecní úřad Zdiby na e-mailové
adrese: podatelna@obeczdiby.cz
ob
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SUCHO

Po krátké zimě přišlo příliš brzy jaro.
I když srážky byly nadprůměrné, stromy nadále postrádají vláhu a vyžadují dostatečnou
zálivku. S obavou očekáváme, zda i letos
bude suché léto a podzim. Važme si proto té
vody, která nám spadne z nebe.
Řeklo by se, že my, kteří máme jen malou zahrádku kolem domu, nic podstatného udělat nedokážeme, že nejdůležitější je
zlepšování stavu orné půdy a hospodaření
s vodou v krajině. Když však sečteme plochu všech zahrad v obci, uvědomíme si, že
tak bezbranní vůči následkům oteplování
a suchu nejsme. Pokusme se každý zadržet
co nejvíc dešťové vody na svých pozemcích.
Nemusíme používat jen odložené vany nebo
sudy, vládní dotační program Dešťovka nám
umožní i moderní řešení s použitím nádrží
umístěných pod zemí. Akumulovanou dešťovou vodou můžeme zalévat zahradu, používat ji ke splachování WC i doplňovat okrasné jezírko s břehy porostlými vlhkomilnými
rostlinami. Lepších podmínek pro tuto zeleň
dosáhnete použitím speciální geotextilie,
jejíž okraje budou transportovat vodu jako
knot z jezírka do okolní půdy. Vyšší stromy
a vodní plocha zvýší pohodu v zahradě.

A jak zlepšit na zahradě stav půdy, aby
její kvalita umožnila lepší vsakování a všechna voda rychle neodtekla? Kompostujte!

Všechen rostlinný odpad (posekanou
trá
 keřů)
vu, listí i drobnější větvičky z řezu

ponechte na zahradě jako cenný materiál
a po jeho proměně v kompost jím obohať
te půdu. K nepostradatelným pomocníkům

v tvorbě humusu patří žížaly. Jejich velkým
nepřítelem jsou mulčovací textilie, v horším
 které
případě ještě zasypané štěrkem. Žížaly,
jsou schopny provzdušnit půdu až do hloub
ky dvou metrů, ztratí možnost dostat
se

DOTACE NA VYUŽÍVÁNÍ
DEŠŤOVÉ VODY
O dotaci na využívání dešťové vody mohou
v současnosti žádat všichni vlastníci obytných
domů i rekreačních objektů užívaných k bydlení, kteří tuto skutečnost doloží. Poskytuje ji Státní fond životního prostředí České republiky.
Jaké jsou možnosti využívání dešťové
vody v rámci akce Dešťovka?
1. Akumulace dešťové vody pro zálivku zahrady
Do celkových nákladů je zahrnuta akumulační nádrž, výkopové práce, čerpadlo, filtrace, svod vody do nádrže, přívod k místu
odběru a vše potřebné k instalaci. Výkopové
práce lze provést po dohodě i svépomocí.
Dotace až 20 000 Kč + 3500 Kč za m3 objemu nádrže, maximálně však 50 % z celkových výdajů přímo spojených s realizací.
Minimální velikost nádrže musí být 2 m3.
2. Akumulace dešťové vody pro využití
ke splachování WC a zalévání zahrady
12




Podmínkou je u stávajícího domu připojení nejméně jedné toalety. V případě novostavby nutno připojit všechna WC.
Dotace až 30 000 Kč + 3500 Kč za m3
objemu nádrže, maximálně však 50 %
z celkových výdajů přímo spojených
s realizací.
3. Využití přečištěné odpadní vody z domácnosti v kombinaci s využitím akumulované dešťové vody
Dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč (bez
využití srážkové vody) + 3500 Kč za m3 objemu nádrže + 10 000 Kč na projekt od autorizovaného projektanta.
Uživatel může dohodnout s provozovatelem kanalizace, že pro platbu stočného
bude odečtena přečištěná voda pomocí
dalšího vodoměru.
www.obeczdiby.cz

evaze

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


U novostaveb bude získána dotace až
po kolaudaci.
Žádost o dotaci lze podat elektronicky.
Odpověď dostanete během tří týdnů. Povinná doba realizace je u stávajících domů
12 měsíců, u novostaveb 24 měsíce.
Zajistěte si zásobu vody ze střech pro léto!
Nezmeškejte možnost podat žádost o dotaci
na využívání dešťové vody, protože dotace
budou přidělovány pouze do doby, kdy bude
vyčerpána celková vyčleněná finanční částka.
Informace získáte na www.dotacedestovka.cz, telefonní lince 800 260 500 nebo
e-mailem na dotazy@sfzp.cz.
Potřebné dokumenty a vzory jejich vyplnění najdete na https://www.sfzp.cz/
Na tomto webu se dozvíte i o dalších dotacích, které jsou určeny obcím či příspěvkovým organizacím. Týkají se úprav krajiny pro
zadržování vody, budování čističek odpadních vod, vodních zdrojů atd.
Zájemci, kteří nemají internet, mohou
požádat o vzory pro vyplnění žádosti v podatelně OÚ Zdiby. Při požadavku o tyto podklady uveďte, o který typ ze tří zde uvedených možností máte zájem.

inzerce

PORADÍME SI SE SUCHEM?

na povrch, pomoci nám tam s likvidací odumřelých částí rostlin a obohatit naši zeminu
o humus. Postupně se z pozemku ztratí.
Textilie pokrytá vrstvou kamínků tak
znehodnocuje vlastnosti půdy pod ní, zabraňuje rozrůstání půdopokryvných rostlin a v boji proti plevelům příliš nepomůže.
Za čas i ve vrstvě štěrku vzklíčí plevele a jejich kořínky se fólií proderou. Odstraňování
textilie prorostlé plevelem je činnost velmi
náročná a téměř nemožná. Mulčovací textilie
jsou dobrým obchodním artiklem, ale v důsledku zahradě škodí.
Chcete-li, aby vám zeleň prospívala, zapomeňte na hnědé kontejnery na organický odpad a dopřejte svým rostlinám tolik
potřebný kompost a blahodárnou dešťovou vodu.

HASIČI

d u b e n 2 019

MLADÍ HASIČI
NA SOUTĚŽÍCH

OTÁZKY A ODPOVĚDI

▪▪ Potřebuji na zahradě spálit nějaké roští. Mohu?
Můžete, má to ale svá pravidla, která je potřeba dodržovat pro bezpečnost svou i vašich sousedů. Pálit smíte, pokud zrovna není vydán zákaz
rozdělávání ohňů Odborem životního prostředí
kraje např. kvůli suchu. Právnické a fyzické osoby
mají povinnost ohlásit pálení na Krajské operační informační středisko hasičského záchranného
sboru kraje (dále jen KOIS HZS) přes internetový

ZÁSAHY VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY

V sobotu 9. března 2019 jsme s dětmi
vyrazili do Mukařova na soutěž v uzlování.
Mukařovského uzlu se pravidelně zúčastňujeme již několik let. Příprava na tuto soutěž je
hlavní náplní zimních měsíců v hasičárně. Letos
se v Mukařově sešlo 52 týmů celkem ve třech
kategoriích. Bohužel hra nervů u našich dětí
z Mladší kategorie zapracovala, a tak se některým z nich nepodařilo splnit časový limit
a družstvo se tedy neumístilo. O to víc zabojovaly děti ze Starší kategorie a obsadily krásné
formulář, který najdete na adrese www.paleni.izscr.cz. Tam je třeba zadat místo pálení, čas od kdy
do kdy budete pálit, co budete pálit, způsob
zajištění ohně. Dále pak osobu, která bude pálení provádět (musí být starší 18 let) a telefonní
kontakt a email. Důležité je také rozmyslet si, kde
budete pálit. Rozdělávat oheň je zakázáno v blízkosti vzrostlého porostu (blíže jak 50 m od lesa). Je
třeba také zhodnotit sílu a směr větru, kouř nesmí
obtěžovat vaše sousedy. Ohniště nikdy nenechávejte bez dozoru, dokud není řádně uhašeno. Je

OBECNÍ POLICIE

ZMĚNY K LEPŠÍMU
HOSPODAŘENÍ
Místní policie doznala v posledních měsících několika změn. Jednou z nich je snížení
počtu strážníků ze čtyř na dva, a to z důvodu
vlastních žádostí o ukončení pracovního poměru dvou pracovníků. Jaké to je starat se o naši
obec ve dvou, si naše strážnice budou moci vyzkoušet zhruba půl roku. Po tomto období by již
mělo být zřejmé, zda počet strážníků je dostatečný nebo zda bude potřeba přijmout dalšího
pracovníka.
Otázkou hospodárnosti a efektivnost se
totiž v průběhu prvních měsíců nového roku
zabýval Finanční výbor zastupitelstva obce Zdiby. Cílem kontroly hospodaření bylo zjistit, jestli
jsou vynaložené finanční náklady účelné. Zjistilo
se, že tyto náklady byly například ve srovnání
s městskou policií v Klecanech zhruba o 1 mil. Kč

vyšší, a to při stejném počtu strážníků.
Podrobnější analýza ukázala, že značné výdaje byly dány vysokým počtem přesčasových
hodin a pohotovostí. Z tohoto hlediska bude
obec uvažovat o jejich snížení, a to jednak z důvodu jejich reálné potřeby, efektivnosti, ale i z důvodu současného schodkového rozpočtu obce.
Jednou z otázek k řešení zůstává i zhodnocení efektivního využívání stávajícího vozového
parku obecní policie nebo problematika dohledávání přestupků na záznamu z kamerového
systému. Tento záznam je sice nepřetržitě pořizován automaticky, ale jeho zpracování (například právě dohledávání přestupků či dalších
informací na žádost PČR) je nutné provádět
„ručně“, což je časově i administrativně náročné.
Jak nás dále informovala starostka JUDr. Slavíková, obecní policie stále zůstává v její přímé
kompetenci a obec se bude snažit podporovat
obecní policii tak, aby byla její práce dostatečná,
kvalitní, ale i rozpočtově únosná.
jh

www.obeczdiby.cz

Od února zasahovala jednotka celkem 3x.
V úterý 26. února vyjela v odpoledních hodinách jednotka k požáru odstaveného osobního automobilu, kde zasahovala spolu s HZS
Neratovice a AERO Vodochody. V neděli 24.
března v 16:27 byl vyhlášen požární poplach
a jednotka byla vyslána do obce Zlonín na požár automobilu. O tři dny později ve středu 27.
března v dopoledních hodinách byla jednotka
požádána o technickou pomoc při kácení, kdy
hrozil nekoordinovaný pád stromu na zámeček v areálu Atria. Na místo byla povolána těžká
technika, díky které se podařilo strom umístit
na volné prostranství.
SDH Zdiby

požadováno také zajištění ohně vhodnými hasícími prostředky (např. kýbl s vodou, zahradní
hadice s vodou, písek, lopata, hasicí přístroj…).
Při větším pálení je vhodné domluvit asistenci
s místní jednotkou dobrovolných hasičů. Pokud
se pálení vymkne kontrole, neprodleně kontaktujte hasiče na lince 150 nebo 112.
Jan Davídek, člen JSDH Zdiby

Pozvánka na závod horských kol

Tradiční závod XCO Beckov se koná v neděli
26. května 2019.
Pokud chcete závodit, přijďte na trať na Beckově v Klíčanech (za skladem KB Expert).
Dětské kategorie (ročníky 2003 a mladší)
prezentace od 8 hodin.
Start postupně od 10 hodin.
Ostatní kategorie prezentace 13-14 hodin,
start v 15 hodin.
Závod je letos poprvé součástí seriálu závodu
České Unie Sportu “Sportuj s námi”.
Pořadatelem závodu je ADASTRA Cycling
Team (AktivKid z.s.).
Více na www.xcobeckov.cz.

Prodej slepiček

Červený Hrádek prodává slepičky Tetra
hnědá, Dominant ve všech barvách,
Green Shell typu Araukana, stáří
14-19 týdnů, cena 159-209 Kč/ks.
Prodej: 12. května a 9. června 2019
Zdiby - u hasičů - 16.55 hod.
Výkup králičích kožek
- cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod.
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

inzerce

Když nám přišla pozvánka na Hasičský
Trojboj přežití v Jaroměři, neváhali jsme ani
chvilku. Je to sice kus cesty, ale rozhodli jsme
se, že tam s dětmi vyrazíme nasbírat zkušenosti. Každá soutěž je dobrou motivací učit
se a zlepšovat se, což je potřeba. Jednalo se
o první ročník a týmy soutěžily v poznávání
topografických značek, vázání uzlů a hadicové štafetě. Umístili jsme se skvěle. Děti z Mladší kategorie obsadily 2. místo a Starší krásné
6. místo. A získaly další motivaci pracovat
a zlepšovat se. Po soutěži jsme ještě vyrazili
na nedaleký masopust, kde děti viděly nejen
průvod masek, ale i ukázky starších řemesel
a některé z nich si je mohly i vyzkoušet. Za odměnu jsme je vzali na pozdější oběd a oslavili
nimi jejich skvělá umístění.

13. místo z 22 zúčastněných. Všechny děti, které jely na soutěž, jsme poté na kroužku odměnili diplomem a malým dortíkem. Poděkování
patří i rodičům, kteří s námi na soutěž jeli a díky
kterým jsme se jí mohli zúčastnit.
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KDO JE TU PRO NÁS

KVĚTINÁŘSTVÍ U ZÁMKU
Uspořádání květin do kytice pro domácí
nebo svatební dekoraci má dlouhou historii
po celém světě. Nejstarší doklady o květinovém
uspořádání ve vázách pochází z Egypta, jejich
vyobrazení jsou datována až do roku 2500 př.n.l.
Často byl používán posvátný lotos, stejně
jako byliny, palmy, kosatce, sasanky a narcisy.
V některých kulturách ještě dodnes přežívají
starobylé techniky úprav květin, jako je například ikebana, které pochází z Japonska.
Největšího rozmachu dosahuje aranžování
v době renesance, a to zejména v Itálii - jako
součást dekorací se tu používají tropické květy
i exotické ovoce. Příbuzným nebo nadřazeným
oborem aranžování květin je květinářství, které
zahrnuje jak jejich pěstování, tak i aranžování.
Zatímco dříve se aranžováním květin zabýval
zahradník, vazač nebo aranžér, na počátku 21.
století už je to florista. Floristika je tak dalším
termínem pro obor zabývající se péčí o řezané
květiny a také aranžováním květin.
Pro milovníky květin máme ve Zdibech
Květinářství U Zámku. Působí zde od roku 2015.
Ve stylových prostorech si můžete vybírat ze
široké nabídky hrnkových květin, pokojových
rostlin, letniček i čerstvě řezaných květin. S majitelkou ELSI Flowers s.r.o. Ing. Eliškou Štěpánkovou jsme se společně ponořily do vůně květin a povídaly si o činnosti obchůdku na rohu
ulic Pražská a Průběžná.
▪▪ Jaký servis umíte poskytnout?
V našem květinářství vážeme nejvíce květiny
na přání zákazníka, samozřejmě s přihlédnutím
14

k tomu, k jaké události a pro koho jsou květiny určeny. Někteří to nechávají úplně na naší fantazii,
zavolají, objednají si a pak si kytici jen vyzvednou
nebo si ji nechají doručit až domů. Někdy musíme ale vyřešit i různá speciální přání, jako svatební kytici na počkání nebo květinu pro ženu, co
nemá ráda květiny.
Samostatnou kapitolu našich služeb tvoří
svatby. Svatební floristika zažívá velký rozkvět.
Tytam jsou objednávky kytice pro nevěstu a maminky. Svatba, to jsou korsáže, dekorace, květiny pro družičky, svatební kytice i kytice, kterou
pak nevěsta hází, prostě to je velká a barvitá
škála možností. Termíny na svatby se nám plní
už od zimy, máme proto čas pečlivě naplánovat
s budoucími nevěstami jejich představy a snažíme se jim poradit a vše doladit do posledních
detailů. Čím dál častěji zdobíme i místa, kde se
konají obřady, svatební tabule, auta, svatební fotokoutky. Díky naší účasti na svatebním veletrhu
Svatební Expo v Hotelu Internacional se nám podařilo oslovit širší klientelu, ale zároveň i připravit
ambicióznější nabídku služeb v této oblasti.
Kromě svateb, na kterých pracujeme opravdu rádi, připravujeme i speciální vazby, jako jsou
smuteční kytice, věnce a vše, co se týká květinové výzdoby na pohřby. Nově se zaměřujeme
i na firemní klientelu - květinový servis do firem,
hotelů a údržbu zeleně v kancelářích.
▪▪ Co kromě různých druhů květin nabízíte?
Zatím jsem mluvila pouze o řezaných
květinách, ale nesmím zapomenout ani
na hrnkové květiny. Máme celoročně velký
www.obeczdiby.cz

výběr pokojových rostlin jak kvetoucích, tak
okrasných listem. A podle ročního období
u nás najdete i sezónní hrnkovky. Teď z jara
je to nejbarevnější období, primule, chceteli petrklíče, narcisy, hyacinty, tulipány, macešky, různé cibuloviny a jiné jarní květiny.
V dubnu začínají letničky, muškáty, surfinie,
petunie, afrikány apod. Pravidelně nabízíme službu osazování truhlíků zdarma, zde
máme velkou radost z důvěry zákazníků,
kteří se k nám vracejí a často už nechávají výběr květin na nás. V průběhu roku se přidávají trvalky, keře, okrasné dřeviny, jako jsou
různé azalky, hortenzie, růže atd. I v tomto
oboru jsme připraveni vyrazit za hranice našeho květinářství a zajet na konkrétní zahradu s radou nebo pomocnou rukou. Na konci
léta pak začínáme ladit do podzimních barev
pomocí chryzantém a vřesů. Celoročně si
u nás můžete koupit také substráty, hnojiva
i základní postřiky proti chorobám a škůdcům. Dokážeme poradit a objednat i postřiky na speciální choroby.
V našem květinářství ale najdete i další
sortiment - krásné dekorace, dárky, vonné
svíčky, květináče, hrnečky, aromalampy, dřevěné truhlíky, tácy, hodiny, obrázky, mýdla,
oblíbené difuséry, věnce nebo zahradní
dekorace. Moc dobře se nám prodává med
od místního dodavatele z blízkého Máslovického Dolu, který má u nás své pravidelné odběratele. Velmi oblíbený je sortiment výrobků
od rodiny Škodových, bylinné sirupy, oříšky
v medu nebo medoviny.
▪▪ Jak se Vám daří ve Zdibech, co byste
ráda vylepšila?
Místo, kde sídlíme, je výborně dostupné
autem, projede kolem opravdu hodně lidí
z celé severní části Středních Čech. Nějaký
čas trvalo, než si zákazníci zvykli na parkování
podél hlavní silnice, ale teď už málokdo tápe,
kudy kam. Bojovala jsem za vyhrazené parkoviště jen pro náš obchod na krajském úřadě, ale
bohužel bez úspěchu. Jsme rádi, že zatím místa
na parkování jsou. S mírnými obavami hledíme
do budoucnosti, co přinese v souvislosti s plánovanou výstavbou tramvají do Zdib.
Pro zdibské obyvatele je to do květinářství
kousek cesty pěšky. O to víc si vážíme těch, kteří se k nám pravidelně vracejí. Je nám tu dobře
a doufám, že naši zákazníci s námi budou i nadále spokojeni.
S nadcházejícím jarem a Svátkem matek nezapomeňte, pánové, na kytičku pro
svoji manželku či přítelkyni, neboť jak říká
Otto Babler: „Květina je krása, zakletá do říše
snů a ticha.“
mč

TIP NA VÝLET

d u b e n 2 019

KLECANY: PYRAMIDA
– STUDÁNKA ALENKA – VYHLÍDKA
– HRADIŠTĚ PRAVÝ HRADEC
Dnešní výlet bude s historickým nádechem, ovšem pro historiky a milovníky přírody to může být, kvůli nerozvážným rozhodnutím, kácení a bourání památek z let nedávných, cestou trnitou. Projdeme si Klecanský háj.

NÁROČNOST

Že jsou Zdiby a jejich okolí umístěny
na krásném a strategickém místě, věděli naši
prapředci již v 10. století. Alespoň tak hovoří
výsledky posledních zveřejněných archeologických studií z oblasti Pravého Hradce v západní části Klecan. Po bojích Germánů proti
slovanským Čechům postupně vzniklo několik opevněných hradišť, která sloužila k ochraně (a byla na dohled) nově vznikajícímu pražskému hradišti – ano, tušíte správně, dnešního
Pražského hradu. Kromě zmiňované náročnosti výletu je třeba upozornit na možnost
blízkého setkání s divokými prasaty, hlavně
u vyhlídky na Vltavu nedaleko hradiště.
Výchozím bodem pro dnešní výlet jsou
Klecany, konkrétně křižovatka ulic Lipová
a U Háje v případě dopravy vlastní. Pokud
raději využijete autobus, vystupte na zastávce U kostela a jděte z kopce dolů až do ulice
Na Hradišti. Z křižovatky se vydejte po zelené
trase, která je i výchozím bodem velmi zajímavé stezky „Za pírkem klecanského sokola“.
Cesta byla ještě před nedávnem lemována
z obou stran vzrostlými buky, habry a duby.
Po 200 metrech máte možnost odbočit
k prvnímu monumentu – zděné mohyle, mezi
místními se také zažil název „U Pyramidy“,
postavené pro potěchu panstva v polovině
18. století. Jedna z legend praví, že jde o začátek
podzemního tunelu a vede směrem k Levému
Hradci na druhém břehu Vltavy, jiná zase o pomníku za zahynulého psa zámeckého pána.
Když pohlédnete směrem dolů, uvidíte nejkrásnější strom místního háje - majestátní platan.
Pokračujte zpět na hlavní značenou stezku a dále směrem k hájovně. V těchto místech
kdysi stával městský pivovar, který byl bohužel z neznámých důvodů srovnán se zemí.
Po krátkém povzdechu pokračujete okolo

studánky Alenky dále hlouběji do lesa. Tato
místa byla za druhé světové války bombardována z důvodu ukrývání německých bojových letadel z nedalekého klecanského letiště
a při troše štěstí se vám podaří najít úlomek

části letadla. Za několik minut se dostanete až
na kraj háje, k nádherné vyhlídce na Vltavu,
Roztoky, ale i Pražský hrad.

Až se vynadíváte, vraťte se zpět po zelené
a sejděte do kaňonu, kde přejdete romantický
můstek přes potůček. Jeho okolí bylo bohužel také velmi radikálně vykáceno a ztratilo
na své kráse. Před vámi je náročné stoupání,
po kterém můžete využít zkratku opuštěním
značené trasy a vydat se přes přírodní val jižně. Odměnou bude jedna ze zastávek stezky „Za pírkem klecanského sokola“ – místo
původního zdejšího osídlení - Pravý Hradec.
Pokud jste vyrazili na výlet s dětmi, zkuste je
nalákat na hřiště umístěné kousek od ulice
Do Čertovky a dále vlevo.
Přejeme příjemnou procházku!
ob

Pro pěší turistiku
Se sportovním kočárkem
Pro horské kolo
Celková délka trasy 3 km.
Zdroj: Mapy.cz
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BEZPEČNOST

JEZDÍTE BEZPEČNĚ?
Již po řadu let je duben znám jako měsíc bezpečnosti, proto i my jsme se zaměřili
na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a na co dávat pozor, a to ať už jako řidič nebo jako chodec. Na obecní policii ve Zdibech jsme vypátrali nejčastější nešvary řidičů,
cyklistů i chodců v naší obci.

BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

Jedním ze zlozvyků některých řidičů je, že
nepoužívají bezpečnostní pásy na krátké vzdálenosti, např. když vezou děti do školy nebo
když si „odskočí“ do krámu. Zvláště rodiče by
však měli jít dětem příkladem a pomoci jim
utvořit návyk „sednout do auta = připoutat se“.
I na velmi krátkém úseku totiž může dojít k vážným nehodám, způsobeným nepozorností
nebo nepřiměřenou rychlostí.

Nejen vlastní vozidlo, ale i jeho náklad
může mít výrazný vliv na brzdnou dráhu. Půl
tuny nákladu ji prodlouží o celou délku auta.
Proto je dobré, aby si řidiči i chodci uvědomili,
že velké, těžké auto nemá ani možnost zastavit
rychle. Pražský dopravní podnik provedl zkušební experiment, při němž tramvaj a autobus,
oba jedoucí rychlostí 40 km/hod, měly zastavit. Délka brzdné dráhy u tramvaje byla 26 metrů, autobus bez cestujících stihl zastavit na 12
metrech. Pro srovnání Audi TT zastaví na necelých 6 metrech.
Jaký další důsledek má překročení rychlosti? Například při překročení o 20 km/h
a za předpokladu shodné, avšak téměř nereál-

na Průběžné. Mnozí řidiči zapomínají na to,
že omezení rychlosti končí vždy v následující
křižovatce, a pokračují nižší rychlostí i za touto
křižovatkou. Jiní, předpisů znalí a hlavně méně
trpěliví řidiči, se pak kvůli „loudalům“ vrhají
do nebezpečného a riskantního předjíždění.

PŘECHODY

Riskantní je také předjíždění na přechodech. Výhled je řidiči blokován předjížděným
vozidlem, a tak snadno může dojít k přehlédnutí nebo pozdnímu zaznamenání chodce.
Policie se ve Zdibech potýká i s dalším častým
jevem, kterým je zastavení na přechodu pro
chodce. Vozidlo má v případě potřeby zastavit
tak, aby přechod pro chodce byl volný v celé
svojí šířce. Mnoho řidičů možná zapomíná, že
toto pravidlo stanoví přímo Zákon o provozu
na pozemních komunikacích. Ale abychom

MOC RYCHLE

K překračování rychlostního limitu dochází ve Zdibech nejčastěji na ulici Pražská. Tato
komunikace k tomu trochu svádí – jedná se
o přímý, relativně přehledný úsek. Proto nepřekvapí, že rychleji jedou nejen řidiči osobních
vozidel, ale klidně vás předjede i auto nákladní nebo dokonce autobus PID. Podstatným
faktorem je často i vnímání rychlosti řidičem.
Nová vozidla dávají řidiči pocit, že i při vyšších
rychlostech se to “vleče“, a má proto tendenci
k překračování povolené rychlosti.
Jaké riziko to však znamená v praxi?
I malé zvýšení rychlosti se dramaticky promítne do délky brzdné dráhy. K vlastní brzdné dráze vozidla pak ještě musíme připočíst
i tzv. “reakční dráhu”. Tedy vzdálenost, kterou vozidlo urazí za čas, než řidič zareaguje.
Pro představu, průměrná reakční doba řidiče
a osobního vozidla dohromady se dle různých výzkumů uvádí v rozpětí 1,6 - 1,8 sekundy. Reakční čas lze jen velmi těžko zlepšit, ale
snadno zhoršit nepozorností, únavou nebo
i věkem či nemocí, nemluvě o ovlivnění požitím alkoholu nebo jiných drog. Negativně ho
ovlivňuje také špatná viditelnost.
Brzdná dráha zase souvisí s kvalitou vozovky
a počasím. Na náledí je při „šedesátce“ brzdná
dráha 3x delší než na suché silnici! V neposlední
řadě pak na délku zastavení má vliv i technický
stav vozidla, dezén a stáří pneumatik. Při předepsané rychlosti 50 km/h je pak pro zastavení vozidla potřeba celkem 28 m (14 m reakční a 14 m
brzdná dráha). S rostoucí rychlostí se tato dráha
výrazně prodlužuje, při rychlosti 80 km/h už je
dvojnásobná (57 m).
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Brzdná dráha při rychlosti 50 km/h

né reakce řidiče do 1 sekundy je rozdíl následující: tam, kde se řidiči jedoucímu obcí předepsanou rychlostí 50 km/h podaří těsně před
překážkou zastavit, tak řidič překračující daný
limit o 20 km/h se s touto překážkou střetne
v rychlosti 58 km/h.

MOC POMALU

Bohužel i nižší než předepsaná rychlost
může mít nebezpečné následky. K těmto situacím dochází v úsecích s omezenou rychlostí. Ve Zdibech je to například několikrát

nestranili jen řidičům, i chodci často zapomínají na to, že přímo §53 jim dává za povinnost
využít přechod pro chodce, je-li ve vzdálenosti do 50 m od místa, kde se chystají přejít.
V příštím vydání se zaměříme na to, jak
mohou chodci zlepšit svoji viditelnost a také
na to, jak dopadla preventivní bezpečnostní
akce Obecní policie Zdiby ve spolupráci s místní základní školou.
Přejeme vám bezpečnou cestu.

Počet zaznamenaných resp. oznámených vozidel ve Zdibech

www.obeczdiby.cz
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