www.obeczdiby.cz
ÚKLIDOVÉ
KOMANDO
Z LUČNÍ ULICE
strana 6

ZAREGISTRUJTE
SE NA
www.obeczdiby.cz

ZDARMA

květen 2016

DOBROVOLNÍ
HASIČI ZDIBY

PROCHÁZKA
S MYSLIVCEM

strana 7

strana 8
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VÝBOR ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO
KRAJE JEDNAL VE ZDIBECH

TŘI OTÁZKY PRO NÁMĚSTKA HEJTMANA
STŘEDOČESKÉHO KRAJE

21. dubna 2016 se ve Zdibech konalo výjezdní zasedání Výboru
pro regionální rozvoj. Členové výboru navštívili stanoviště Záchranné
služby Středočeského kraje, byli se podívat u Vltavy na stav ulice Vltavská v úseku chybějící cyklostezky mezi Klecany a ulicí Roztocká
na Brnkách. Pak se přesunuli do Výzkumného ústavu geodetického,
topografického a kartografického, v.v.i., ve Zdibech, kde pokračovalo
jednání prohlídkou této jedinečné instituce a samotným jednáním výboru.
Po společném obědě se výbor přesunul na prohlídku ÚJV ŘEŽ, a. s.

21. 4. 2016 se zasedání Výboru pro regionální rozvoj účastnil Mgr. Karel Horčička,
náměstek hejtmana Středočeského kraje pro regionální rozvoj. Při té příležitosti
jsme mu položili tři otázky.

Pro naši obec je z tohoto jednání zajímavé usnesení, kdy výbor doporučil
zastupitelstvu Středočeského kraje zařadit chybějící část cyklostezky
do zásobníku akcí, které by kraj mohl realizovat.

Pane náměstku, skoro po roce Vás opět
vidíme ve Zdibech. Při jaké příležitosti
jste tu dnes?
Před rokem jsem byl pozván na sportovní
akci Utkání hvězd, které jsem se účastnil
jako vedoucí týmu Středočeských hvězd.
Dnes se účastním jednání Výboru
pro regionální rozvoj.
Čím se Výbor zabývá?
Dnešní jednání Výboru je výjezdní, kdy
členové Výboru vyjíždějí ke svým jednáním do různých okresů Středočeského
kraje a seznamují se s významnými místy,
projekty nebo problémy v rámci kraje.
Ve Zdibech je jedinečný VÚGTK. Dnes
se také Výbor bude zabývat dostavbou
chybějící části cyklostezky ve Zdibech
podél Vltavy.

Co dalšího víte o Zdibech?
Vím, že ve Zdibech došlo za posledních
10 let skoro k trojnásobnému zvýšení
počtu obyvatel. Území obce se rozkládá
od dálnice D8 až k Vltavě. Také jsou zde
aktivní místní spolky a organizace,
TJ Sokol Veltěž a vím, že zde místní hasiči
odvádějí dobrou práci. Obě tyto organizace byly také v minulých letech podpořeny
z fondu hejtmana Středočeského kraje.
Navíc se v poslední době na mě obrátil
Honza Tvrdý, Váš starosta, abych podpořil
v radě kraje poskytnutí dotace pro Kaštánek Zdiby na pořádání akcí Velikonoce
na zámku a pohádkové akce pro děti
na čarodějnice. Říkal, že se jedná o akce,
které stojí za podporu. Schválili jsme
podporu ve výši 30 000 Kč, a pokud mi to
čas a rodina dovolí, rád se na čarodějnice
přijedu podívat.

DOPLNĚNÍ ČLENA ŠKOLSKÉ RADY
Její úkoly jsou dány § 168 odst. 1 školského zákona:
Školská rada

Dne 25. dubna 2016 jsem byl starostou
obce jmenován zástupcem zřizovatele
do školské rady. Rád bych touto cestou
přispěl k tomu, aby Školská rada pracovala v rámci svých pravomocí na co nejobjektivnějších informacích podávaných
rodičům a veřejnosti. Školská rada se
v novém složení sešla poprvé ve středu
4. května.
Rozpočet školy byl navýšen a škola
je finančně zajištěna. Za zřizovatele
musím konstatovat, že se aktuálně řeší
prostory pro navýšení kapacity, jak bylo
již přislíbeno.
Školská rada pracuje ve složení:
• Mgr. Jitka Laburdová – předsedkyně
za příspěvkovou organizaci
• Miloslava Pecháčková za rodiče
• Zdeněk Jurkeník za zřizovatele
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a) vyjadřuje se k návrhům školních
vzdělávacích programů a k jejich
následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti
školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních
a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních
a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních
záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické
osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření
ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České
školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli
školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství
a dalším orgánům státní správy.
V případě jakýchkoliv dotazů, podnětů
a požadavků mě neváhejte kontaktovat
na adrese zdiby@obeczdiby.cz
Zdeněk Jurkeník

STŘEDOČESKÝ KRAJ SCHVÁLIL DOTACE
NA ROK 2016
Na jednání zastupitelstva Středočeského kraje byly schváleny dotace
na letošní rok. Obec Zdiby byla úspěšná dvakrát, a to v projektech
Likvidace černých skládek v obci Zdiby, kde bylo schváleno poskytnutí
dotace ve výši 745 650 Kč, a dovybavení JSDH Zdiby 37 962 Kč.
Neuspěli jsme se žádostí o dotaci na dokončení chodníku podél rozšíření
komunikace ulice Na Brnky.
TJ Sokol Veltěž patří také mezi úspěšné žadatele a na svůj projekt
Obnova zabezpečení sportovního areálu získal 40 000 Kč.

www.obeczdiby.cz

KONTAKTY
OBECNÍ ÚŘAD ZDIBY
Průběžná 11, 250 66 Zdiby
Podatelna:
podatelna@obeczdiby.cz

ÚŘEDNÍ HODINY:
Po
Út
St
Čt
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8:00-12:00 13:00-18:00
8:00-12:00
8:00-12:00 13:00-17:00
8:00-12:00
po tel. domluvě

KONTAKTY
Starosta
telefon: 284 890 215
e-mail: starosta@obeczdiby.cz
Místostarostové
telefon: 284 890 220
e-mail: zdiby@obeczdiby.cz
Sekretariát
telefon: 284 890 013
e-mail: dobrevova@obeczdiby.cz
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HOBREXPRES
KONČÍ?
Stálo to hodně úsilí, peněz a času, ale počáteční nadšení pro autobusovou dopravu
v obci pomalu opadá. V prvních měsících
jezdilo ranní linkou přibližně 30 cestujících
a odpolední linkou cca 10 osob. Očekávali
jsme postupný nárůst a větší naplněnost jak
ze strany maminek a jejich dětí, tak i zájem
zahrádkářů a důchodců. Plánovali jsme
zvýšení počtu linek, prodloužení trasy
a do budoucna prosazujeme parkoviště
pro Hobrexpres u nově zbudované prodejny
LIDL ve Zdibech (konec roku) a protažení
linky 2x týdně do této prodejny a zpět
do obce.
Bohužel současná naplněnost (či spíše nenaplněnost) nás asi přinutí tuto službu občanům zrušit. Rád bych připomněl rodičům,
že až jednou jejich děti povyrostou, budou
moci jezdit samostatně a šetřit vás čas
a vstávání. Dalo dost starostí tuto službu
vydobýt, a pokud dojde ke zrušení našeho
Hobrexpresu, je malá pravděpodobnost,
že se ho v budoucnu podaří znovu obnovit.
Jiří Žáček

Účetní
telefon: 284 890 217
e-mail: ucetni@obeczdiby.cz
Evidence obyvatel, ověřování podpisů, vidimace listin
a pokladna
telefon: 284 890 760
e-mail: uhlova@obeczdiby.cz

ÚŘADOVNA OBECNÍ
POLICIE ZDIBY
Na Lada 144, 250 66 Zdiby
telefon: 774 986 014
e-mail: info@policiezdiby.cz
Velitel Obecní policie Zdiby
Luděk Wachtl
e-mail: wachtl@policiezdiby.cz

SBOR
DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
telefon: 725 026 762
e-mail: info@hasicizdiby.cz
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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
v pondělí 18. 4. jsem se na Krajském
úřadě, jako jeden z pozvaných starostů,
účastnil setkání s prezidentem ČR panem
Milošem Zemanem a z jeho vystoupení
na mnoho témat jsem si v souvislosti
se situací ve Zdibech odnesl jedno jeho
vyjádření, a to, že „Opozice má koalici
bičovat.“
Napadlo mě, zda pan prezident nedělá
politického poradce opozici ve Zdibech.
Na různé osobní útoky, roznášení letáků
a blbnutí veřejnosti pomocí výmyslů, polopravd, překroucených faktů a často i lží,
jsem si už za ty roky zvykl. Posílání trestních oznámení na vše možné i nemožné
patří ke standardním metodám. Stále je
to jen a jen boj o moc. Nejsem tak naivní,
abych se chtěl zavděčit všem, protože co
člověk, to názor, a kromě povinností
k obci má zastupitel závazky především
ke svým voličům.
Mám však dojem, který mi potvrdili
i někteří občané, že se prvky politické

PRODEJNA LIDL
Konečně máme bližší informace o výstavbě
prodejny LIDL ve Zdibech. V minulých
dnech proběhlo jednání o vydání územního
rozhodnutí a záměr investora je zahájení
stavby v červenci a otevření prodejny
v prosinci 2016. Věříme, že realizace stavby
proběhne v předpokládaném termínu.
Jiří Žáček

ÚKLIDOVÁ NEDĚLE
V neděli 17. 4. 2016 proběhla ve Zdibech
úklidová neděle. Bylo naplněno 7 vrchovatých kontejnerů smíšeného odpadu,
5 kontejnerů BIO a 8 multicar odpadu
z individuálních akcí občanů.

kultury a slušnosti v mezilidských vztazích vytrácí. Kromě různých podpisových
akcí, které jsou samozřejmě možností jak
vyjádřit na danou věc svůj názor, se také
distribuují různé anonymní „zaručeně
pravdivé a poplašné informace“. K tomu
také si dávají někteří jedinci tu práci,
aby obcházeli domácnosti a přesvědčovali
místní občany o pravdivosti svých politických názorů a své vlastní vyjímečnosti.
Pokud to lidi neobtěžuje, pak ať si tyto
„pěší akce“ dál organizují. Ale ono to zase
každému příjemné není, což mi potvrdili
i někteří spoluobčané. Z některých
reakcí: „ani se nepředstaví, vnucují mi
své názory, o které nestojím, a navíc
mají špatné informace. Proč mám toto
trpět, když obec přijala vyhlášku o zákazu
podomního prodeje? Tohle je snad ještě
horší, zkuste s tím něco dělat.“ Další příklad: „přesvědčovali mě, abych podepsal
nějakou petici, neměli k tomu ani další informace, a když jsem řekl, že na to mám
jiný názor a nesouhlasím s nimi, pohlíželi
na mě jako na nepřítele a buřiče. To už
budeme trestáni i za odlišný názor?“
Abych se přiznal, nevím, jak tento
problém řešit. Doufám, že ne všechny to
obtěžuje, a těm, kterým je to nepříjemné
tak, jako oněm občanům, kteří se na mě
obrátili, doporučuji, aby takto příchozí
důrazně odmítli a dali jim jednoznačně
najevo, že je jejich chování obtěžuje.
V případě, že takové chování bude
překračovat rámec slušnosti, mohou se
obrátit na Obecní policii Zdiby.
Jan Tvrdý

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 2. dubna 2016 proběhlo letošní první vítání občánků. Z důvodu
velkého počtu jsme děti rozdělili do čtyř skupin. Nakonec se slavnostních
ceremoniálů zúčastnilo celkem 13 dětí. Dostavilo se 7 chlapců a 6 dívek,
z toho jedna dvojčata. Nejstaršímu vítanému občánkovi byly skoro 2 roky
a nejmladšímu 3 a půl měsíce.
Velmi nás potěšil rekordní počet doprovázejících osob na jednoho občánka.
Velký dík patří žákyním naší školy, které všem přítomným zarecitovaly
připravené básničky.
Všem zúčastněným děkujeme za účast na slavnostním vítání občánků
a přejeme jim mnoho zdraví, pohody a radosti.
Další vítání plánujeme na některou červnovou sobotu. V případě zájmu nás
kontaktujte.
Jana Hyklová

Největší akce proběhly na sokolovně
a u kontejnerů v ulici K Holosmetkům.
Týden předtím naplnili rybáři tři BIO kontejnery při úklidu kolem jezera v Přemyšlení.
Chtěl bych touto cestou všem, kteří se
zúčastnili, poděkovat. Ti, co se nemohli
z různých důvodů zúčastnit, mohou své
okolí uklízet a udržovat v pořádku i během
roku. Zajištění odvozu nashromážděného
odpadu stačí nahlásit na Obecním úřadě
nebo na zacek@obeczdiby.cz.
Jiří Žáček
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JAK ŠEL ČAS – LOGISTICKÉ CENTRUM
AREÁL MAZDA – GOODMAN
1992
majitelé pozemků se dohodli o prodeji všech pozemků na výstavbu hal a skladů.
1993
48 vlastníků pozemků prodává své pozemky společnosti AUTO PALACE k. s. (která je
vlastníkem pozemků až dodnes) za účelem výstavby Areálu Mazda, který měl sloužit
jako překladiště vozidel Mazdy pro střední Evropu. Mezi prodávajícími je i Obec Zdiby,
majitelé sousedního Zdibského zámku a lidé žijící v blízkém okolí těchto pozemků.
16. 12. 1992
schválilo zastupitelstvo Obce Zdiby prodej dvou pozemků společnosti AUTO PALACE k. s.
za účelem výstavby konsignačního skladu.
8. 1. 1996
vydal stavební úřad Klecany pod č. j. 749/ST/95 společnosti AUTO PALACE k. s. územní
rozhodnutí o umístění stavby Areálu Mazda Zdiby. V územním rozhodnutí povolena výška
budovy 19 metrů.
24. 10. 2006
vydal stavební úřad Klecany pod č. j. 823/R/ST/2006 společnosti AUTO PALACE PRAHA
k.s. územní rozhodnutí o umístění stavby Areálu Mazda Zdiby. Jednalo se o obnovu
územního rozhodnutí z roku 1996. V územním rozhodnutí povolena výška budovy
19 metrů. Územní rozhodnutí je stále platné.
V roce 2006 vydán územní plán a jeho poslední aktualizace byla 12. 10. 2010.
Tako lokalita byla označena OK 19, byla zakreslena ve schváleném rozsahu. Byla snížena
maximální povolená výška proti územnímu rozhodnutí z 19 metrů na 13 metrů.
Podmínky:
1) Základní funkční využití: slouží k soustředění zařízení obchodu a služeb, výrobních
a skladových ploch (i nadmístního či regionálního významu), ke skladování a spediční
činnosti, k nerušící výrobě (technologické parky, ap.), s možným minimalizovaným
vlivem na okolí; nesmí mít negativní účinky na sousední obytná území.
6) Nákladní doprava z lokality Z19 bude směřována od centra obce k dálnici D8.
16. 11. 2009
vydal stavební úřad Klecany pod č. j 989/P/St/2009 stavební povolení pro stavbu vrátnice areálu. Dosud platné.
2016
krajský úřad odbor životního prostředí Středočeského kraje žádá obec o vyjádření k záměru společnosti Goodman v rámci zjišťovacího řízení. Obec získává od občanů podněty
a námitky k předloženým dokumentům a na základě toho vydává stanovisko.

BIO KONTEJNERY
Rozmístění kontejnerů BIO

Tyto kontejnery vyvážíme do biofarmy
Máslovice a byli jsme upozorněni,
že v kontejnerech se nachází i zemina
a kameny, které tam opravdu nepatří.
Proto vás žádáme o dodržování kázně,
není v silách obce tyto kontejnery
po naplnění kontrolovat a třídit.

1.		 Na Špičce

Na Špičce

2.		 Pod Hájem

Šípková

3.		Oblouková

Oblouková

Do kontejnerů patří listí, tráva a větve
(nařezané na kousky). Pro odvoz nábytku, pneu, televizí apod. organizujeme
úklidové neděle 2x ročně, vždy
na jaře a na podzim. Neradi bychom
tuto bioslužbu rušili pro nekázeň některých obyvatel.
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Společnost Goodman Czech Republic plánuje vybudovat na severovýchodním okraji obce Zdiby moderní
logistický areál, který bude využit pro skladování a nerušící výrobu včetně administrativního zázemí. Poloha
pozemku je pro toto využití optimální, protože je v těsné blízkosti dálnice D8 a stávající ulice Pražská, což
umožňuje vést dopravní obsluhu zcela mimo zastavěnou část obce Zdiby a tím omezit možné rušivé vlivy
provozu areálu pro obyvatele obce na minimum. Navíc budou halové objekty samy sloužit jako rozsáhlá
protihluková bariéra mezi dálnicí a obcí.
Projekt vychází z již dříve povolené výstavby prezentačního, administrativního, opravárenského
a skladového centra Mazda, jehož investorem byla společnost Auto Palace Praha. Na tento záměr bylo vydáno
územní rozhodnutí v roce 2006, později v roce 2009 bylo vydáno stavební povolení na vjezd
do areálu a objekt vrátnice.
Novým plánem společnosti Goodman je na stejném pozemku postavit dva halové objekty, dále obslužné
komunikace, parkoviště automobilů a objekty technické infrastruktury včetně dvou retenčních a vsakovacích
nádrží na dešťové vody. Součástí projektu jsou parkové a sadové úpravy zelených ploch v areálu, vysazeny
budou nové stromy, které podpoří stromořadí podél Pražské ulice. Plášť východních a západních fasád budov
bude částečně kryt popínavou zelení. Projekt zachovává polohu již povoleného vjezdu z ulice Pražské. Osobní a
nákladní automobily budou do areálu přijíždět a také odjíždět výhradně severním směrem na okružní křižovatku
s dálnicí D8.
Projekt logistického centra spol. Goodman je plně v souladu s platným územním plánem obce Zdiby jak
z hlediska funkčního využití, tak z hlediska regulativů. Návrh respektuje požadovaný koeficient zastavěných
ploch, výškový limit navrhovaných budov a současně i podmínku vedení dopravní obslužnosti ze severního
směru od dálniční křižovatky mimo zastavěnou část obce.
Nové budovy jsou navrženy tak, aby co nejméně negativně zasahovaly do stávající krajiny. Tato problematika je
mimo jiné posuzována v hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (tzv. EIA), která v současné době probíhá.
Architekti po dohodě s vedením obce Zdiby provedli zákresy navrhovaných budov do fotografií z bližších i
vzdálenějších pohledů tak, aby bylo podrobně prověřeno působení nových staveb na okolní krajinu. Ze zákresů
a hodnocení vyplývá, že novou výstavbou nedojde k výraznějšímu ovlivnění krajiny ani pohledů na stávající
zástavbu obce včetně kostela Povýšení svatého Kříže, jehož věž zůstane dominantou obce. Pohledy na severní
část Pražské ulice ukazují, jak výstavba nových budov společně se stávajícím areálem Stará Pošta harmonicky
dotváří moderní ulici, lemovanou stromořadím, jako důstojný příjezd do obce Zdiby ze severních směrů.
Zároveň se bude Goodman podílet na rekultivaci ploch zeleně podél Přemyšlenského potoka. Rekultivace ploch
zeleně bude obsahovat odborně provedené kácení stávající nehodnotné zeleně na základě dendrologického
a
provedení
sadových
průzkumu,
novou
výsadbu
stromů
a parkových úprav. Těmito úpravami dojde ke zhodnocení ploch zeleně v centrální části obce, což přispěje ke
zkvalitnění životního prostředí v obci.
Investor plánuje zahájit výstavbu logistického centra v druhé polovině tohoto roku. V současné době je podáno
tzv. Oznámení záměru na Krajský úřad středočeského kraje a probíhá projednání dokumentace pro územní
řízení se všemi dotčenými orgány státní správy a územní samosprávy.
Po dokončení areálu, které se plánuje na rok 2018, vznikne, mimo jiné, přibližně 500 nových pracovních
příležitostí v oborech logistiky, nerušící výroby a administrativy.
Společnost Goodman je integrovaná realitní skupina, která vlastní, rozvíjí, ale také spravuje logistické
a industriální nemovitosti v kontinentální Evropě, Velké Británii, Austrálii, na Novém Zélandu,
v Jihovýchodní Asii, Severní Americe a Brazílii. Skupina investuje do průmyslových nemovitostí, skladů
a distribučních center a v rámci svého obchodního modelu klade vždy velký důraz na udržitelnost a co nejnižší
dopad na environmentální prostředí.
Goodman také spravuje širokou škálu fondů, díky nimž pomáhá investorům s přístupem k expertním službám a
nemovitostem. Zároveň se kontinuálně stará o doménu průmyslových pozemků a nemovitostí v podobě
vytváření inovativních a udržitelných projektů.
Schopnost porozumět trhu ve spojení s profesionálními lokálními týmy vytváří vynikající investiční příležitosti a
buduje takové projekty, které splní i ty nejnáročnější požadavky.

DOKONČENÍ CHABERSKÉ

Další službou, kterou jsme pro vás
zajistili, je rozmístění a vyvážení
biokontejnerů.

SUDÝ TÝDEN

GOODMAN ZDIBY LOGISTICS
CENTRE

LICHÝ TÝDEN

4.		 Na Pěkné Vyhlídce U Vodojemu
5. Moštárna ZK

Na Lada

6.		Trojdomky

Terezín

7.		 V Rokli

Klíčanská

8.		 Za Panskou
Zahradou

Za panskou
Zahradou
Jiří Žáček

V dubnu 2016 byla dokončena rekonstrukce povrchu ulice Chaberská v Přemyšlení. Došlo však k nepříjemnému zdržení a prodloužení dokončení prací na této
silnici, a to díky špatnému projektu. Projekt vznikl za minulého vedení obce a byl
podán na ROP s žádostí o dotaci. Tento záměr však nevyšel.
Starostovi obce se v loňském roce 2015 podařilo dotaci na rekonstrukci získat
a původní projekt, který ležel na Kraji, mohl být naplněn. Při podrobnějším zkoumání
jsme však zjistili, že projekt neřeší odvodnění, ukončení okrajů silnice obrubníky, dopravní značení a vjezdy na pozemky obyvatel. Po veřejné diskusi s obyvateli Chaberské
a vysvětlení nastávající situace jsme provedli a ukončili stavbu komunikace tak, jak byla
původně projektována a na co byla udělena dotace (jinak při přepracování projektu a tím
zdržení stavebních prací by hrozilo odebrání dotace z důvodu nedodržení termínu).
V letošním roce 2016 jsme z prostředků obce tyto nedostatky odstranili a vše dodělali.
Dokončení rekonstrukce stálo obec cca 1 mil. Kč. Je to škoda, protože kdyby byl původní
projekt správně připraven včetně v projektu chybějících „nedodělků“, tyto peníze by byly
uhrazeny z ROP Středočeského kraje.
Dokončením oprav v této lokalitě bude oprava povrchů pokračovat v ulici Na Lada,
která bude zahájena 16. 5. a ukončena 3. 6. 2016 předáním díla obci. Finanční
prostředky na tuto opravu se podařilo získat z FROM Středočeského kraje.
Jiří Žáček

www.obeczdiby.cz
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NESROVNÁVEJTE NÁS S PRAHOU...

Strážníci Obecní policie Zdiby pravidelně přijímají oznámení,
že na vesnici běhá toulavý pes, občané požadují odchycení
a umístění do útulku, případně oznamují výskyt uhynulých zvířat.
Často v dobré víře volají na tísňovou linku „156“ a dovolají se
na operační středisko Městské policie hl. m. Prahy, případně jsou
přepojeni do Útulku v Troji. Po sdělení, že se toulavý pes vyskytuje
v obci Zdiby, jsou odmítnuti s radou „kontaktujte Obecní úřad Zdiby
nebo OP Zdiby“. Útulek v Troji provozuje a spravuje Městská policie
hl. m. Prahy, která podle současně platného zákona o obecní policii
má působnost pouze na území hl. m. Prahy.
Obecní úřad Zdiby, OP Zdiby nemá vlastní odchytovou službu, není
provozovatelem útulku pro opuštěná zvířata a neprovozuje veterinární
asanaci. Strážníci OP Zdiby nevlastní žádnou odchytovou techniku, nemají osvědčení k provádění odchytu z Vysoké školy veterinární v Brně
dle § 42, odst. 2, zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, sídlí v technickém zázemí mateřské školy a do školského areálu je vstup se zvířaty
zakázán.
Dle § 42, odst. 1, písm. b), zákona 166/1999 Sb., veterinární zákon jsou
policisté, strážníci, úředníci obce oprávněni žádat o výkon této činnosti
příslušnou osobu, jíž byl povolen Státní veterinární správou výkon činnosti
– odchyt toulavých a opuštěných zvířat a jejich umísťování do karantény
nebo izolace. Obec Zdiby má proto dlouhodobě uzavřenou smlouvu se
Psím útulkem Bouchalka, Buštěhrad u Kladna (62 000 Kč/rok). Útulek
zajišťuje i odchyt nebezpečných psů, ale je třeba počítat s dlouhou
dojezdovou dobou a zvýšenými náklady. Na Bouchalku se svážejí psi
z Kladenska, Slánska, Berounska, Prahy-Západ a dalších měst a obcí
Středočeského kraje.
Strážníci OP Zdiby nemají dálkový přístup do „papírové“ evidence psů
Obecního úřadu Zdiby a nemohou okamžitě ztotožnit majitele např.
podle čísla psí známky. V případě, že nalezený pes má čip, a to registrovaný v příslušném informačním systému, je velká šance, že se podaří
dohledat majitele.

HLUK V NEDĚLI
Dobrý den,
obracím se na Vás po zkušenosti
s mnoha hlučnými nedělemi. Jedná
se o vymahatelnost obecně závazné
vyhlášky obce Zdiby č. 3/2015
o regulaci hlučných činností, která se
týká i návštěvníků obce (tudíž i nás
chatařů a poplatníků z Brnek a Holosmetek). Jde zejména o čl. 3 (3). Nejsem
nejmladší a vůbec nehodlám v neděli
obíhat lidi, když jeden celé dopoledne
hlučí listovým fukarem, další seká motorovou sekačkou, jiný řeže a páchne
benzínovou pilou nebo drtí větve, další
v údolí rozbrušuje apod., a to i v době
oběda. Přece to musí být slyšet hodně
daleko. Nebudu na nikoho volat obecní
policii, protože nechci, aby mi někdo
pak dělal zle. Pokud není právní povědomí o této platné vyhlášce, je ve Vaší
moci ji jednak vyvěšovat na mnohé
nástěnky, také na ni upozorňovat
místním rozhlasem, který funguje
i v neděli nebo jako obec spolupracovat na preventivním programu
s obecní policií formou upozorňování.
Lidé by pak mohli lépe pochopit,
že neděle je k odpočinku.
Autorka e-mailu si nepřála
zveřejnit svoje jméno.
Obecnímu úřadu je jméno autorky známé.
Dobrý den,
máte pravdu, jedním z úkolů strážníka je
dohlížet na dodržování obecně závazných
vyhlášek a nařízení obce. Obecní policie
Zdiby nemá nepřetržitou službu. Hlídková
služba je plánována nepravidelně jak
v pracovních dnech, tak i o víkendu
v závislosti na personálním stavu.

Porušení obecně závazné vyhlášky (OZV)
obce Zdiby č. 3/2015 o ochraně nočního
klidu a regulaci hlučných činností bylo
v několika případech řešeno strážníkem
domluvou a také blokovou pokutou.
Strážník je oprávněn uložit blokovou
pokutu až do výše 5 000 Kč.
V případě, že přestupce nebude souhlasit
se zkráceným správním řízením (blokové
řízení) bude věc oznámena na úsek
přestupků Obecního úřadu Zdiby.
Také je možno přestupek přímo zadokumentovat oznamovatelem (video)
a písemně předat na úsek přestupků OÚ
Zdiby prostřednictvím podatelny. Za tento
přestupek může úředník uložit pokutu
až do výše 30 000 Kč.
Stálou službu zajišťuje Policie ČR. Policista nemá oprávnění za porušení obecně
závazné vyhlášky obce uložit blokovou
pokutu a přestupek oznamuje obci.
Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, policista
obec na tato porušení upozorní. V případě
ohrožení nebo porušení vnitřního pořádku
a bezpečnosti, k jehož odstranění je
příslušná obec, a hrozí-li nebezpečí
z prodlení, je policista povinen přijmout
vhodná opatření a v případě potřeby
vyrozumět obec.
Jen pro upřesnění uvádíme, že v obci
Zdiby je každý povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního
klidu v době od 6.00 do 22.00 hodin
veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např.
sekaček na trávu, cirkulárek, motorových
pil, křovinořezů apod.
Luděk Wachtl
velitel Obecní policie Zdiby

VÝSLEDKY ČINNOSTI STRÁŽNÍKŮ
Za období leden-duben 2016 odhalili strážníci při hlídkové službě celkem 78 přestupků.
48 přestupků bylo řešeno uložením blokové pokuty a 30 přestupků bylo oznámeno
správnímu orgánu (jednalo se o porušení rychlosti, zákaz zastavení a stání, zákaz vjezdu,
založení skládky, volné pobíhání psů a nepředložení povolení k zvláštnímu využití komunikace. Tři pachatelé trestného činu byli předáni Policii ČR.
Bylo vypracováno a zpracováno 185 písemností pro různé instituce.
Luděk Wachtl
velitel Obecní policie Zdiby

Ještě je třeba upozornit na tyto zákonné povinnosti – náklady na odchyt
zvířete a dočasnou péči o ně je chovatel odchyceného zvířete povinen
nahradit osobě, která tyto náklady vynaložila. Chovatel je povinen uhradit
náklady vynaložené na péči o odchycené zvíře v útulku pro zvířata.
Obec hradí náklady spojené s odchytem a karanténou odchyceného
zvířete (cca 7 000 Kč), není-li chovatel znám, což je ve většině případů.
V případě, že se majitel dodatečně najde, obec vymáhá vynaložené náklady. V obci Zdiby platí obecně závazná vyhláška o pravidlech
pro pohyb psů na veřejném prostranství. Za porušení povinností stanovených OZV je strážník oprávněn uložit blokovou pokutu.
Malá rada nakonec: Nechte si vygravírovat telefonní číslo na psí známku.
Usnadníte nám vyhledání majitele zaběhnutých psů.
Luděk Wachtl
velitel Obecní policie Zdiby
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ZDIBSKÝ Z PRAVODAJ

ÚKLIDOVÉ KOMANDO Z LUČNÍ ULICE
Tušíte, za jak dlouho se v přírodě rozloží igelitový sáček?
Za 20 až 50 let. PET láhev? Za 100 let. A skleněné láhve za tisíce let.
To všechno, a navíc třeba také kancelářská kolečková židle, televizor,
cestovní kufry, litinová pánev nebo peřiny, se nacházelo v lese
lemujícím ulici K Holosmetkům poblíž jejího křížení s Lučními ulicemi.
Ze všech těch neuvěřitelných odpadků by se dalo slušně zařídit celé
bydlení (a ještě ho slušně zateplit polystyrenem). Však toho také
nějací lidé bez přístřeší využívali a na překrásné skalce v lese si stavěli
nevzhledný kutloch. Nedalo nám to, že máme za domem parádní
les, ale nedá se používat pro střepy a binec. Proto jsme se společně
sousedsky sešli u příležitosti obcí vyhlášené úklidové neděle, den
po akci Ukliďme Česko, a v počtu 13 dospělých a 13 dětí jsme během dvou hodin dokázali les pročistit tak, až oči přecházely. Vynosili
jsme desítky kilogramů odpadků, odhadem jeden mělký kontejner.
Upravili jsme i žalostné kontejneroviště na ulici K Holosmetkům
a věříme, že se i ostatní Zdibané budou snažit udržet nyní okolí
popelnic čisté.
Spolupráce s obcí byla na jedničku – nejprve jsme dostali na OÚ vybavení, tj. pytle a pracovní rukavice, a po úklidu byly hromady z lesa
vynosených pokladů promptně odklizeny. Moc bych si ještě navíc
od obce přála, aby kontejneroviště nechala úhledně ohradit,
aby se zabránilo dalšímu zaneřádění lesa v blízkosti popelnic (odvanutí odpadků větrem, zatáhnutí zvěří a v neposlední řadě bohužel
i lidmi). V přepočtu jsme odpracovali tolik hodin, co jeden pracovník
údržby za celý pracovní týden, tudíž si troufám navrhnout, že jeho
ušetřený čas by se mohl věnovat stavbě ohrazení popelnic.
Za festovní pracovní nasazení jsme se odměnili opékáním buřtů
a příjemnou pospolitou zábavou u ohně. Nepřízeň počasí nám nevadila, hřála nás práce a vědomí, že děláme něco pro nás – pro všechny
zdibské usedlíky – a svým příkladem učíme děti zodpovědnosti vůči
planetě.
Za pracanty z Luční ulice, kterým ještě jednou děkuji,
Věra Šantrůčková
DOBA ROZKLADU JEDNOTLIVÝCH ODPADKŮ
běžné ovoce, jablko, hruška, švestka.....................................................10 až 30 dní
papír................................................................... 1 až 6 měsíců podle kvality papíru
oblečení, textil, vlna...................................................................................1 až 5 let
kartonová krabice, obal od nápojů bez hliníkové folie.................................5 až 10 let
nedopalek cigarety s filtrem...................................................................10 až 20 let
plechové víčko od zavařeniny.................................................................10 až 30 let
igelitový sáček......................................................................................20 až 50 let
plechovka...........................................................................................20 až 100 let
plastový kelímek.................................................................................50 až 150 let
PET láhev.........................................................................................100 až 200 let
alobal...............................................................................................150 až 500 let
sklo...........................................................................................1000 až 10 000 let
pěnový polystyren.................................................................10 000 až 200 000 let

Ve dnech 8. a 9. 4. 2016 se
v sokolovně ve Veltěži konal v pořadí
druhý Bleší trh, kterým jsme se rozhodli, stejně
jako na podzim, podpořit činnost
místních Ochotníků.
Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na jeho přípravě,
ale i těm, kteří nás v těchto dnech přišli podpořit buď
donesením věcí k prodeji anebo svojí návštěvou trhu
v den prodeje.
Pro všechny, kteří se nemohli v tomto termínu akce zúčastnit,
máme skvělou zprávu: Další Blešák bude,
a to v termínu 4.-5. listopadu 2016
opět v místní sokolovně.
Těšíme se na další přátelská setkání nad zbožím
k prodeji anebo jen na popovídání u kávy.
Kateřina Broučková
www.facebook.com/ochotnici.zdiby
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OPRAVA SILNIC NA LADA, ZA SOKOLOVNOU,
U ZASTÁVKY, SEVERNÍ
Upozorňujeme občany, že ve dnech 16.-31. 5. 2016 proběhne oprava a uzavírka
silnic v obci Zdiby podle následujícího harmonogramu:
16. 5. dopoledne – frézování ulic U Zastávky, Severní, Za Sokolovnou
16. 5. odpoledne – frézování ulice Na Lada
18.-21. 5. – omezený průjezd při probíhající stavbě možný
23.-31. 5.  – rektifikace hrnečků, asfaltování a pokládání živičného koberce, úplná
uzavírka silnic Za Sokolovnou, U Zastávky, Severní
24.-31. 5.  – rektifikace hrnečků, asfaltování ruční a pokládka živičného koberce, úplná
uzavírka silnice Na Lada
Žádáme občany o přizpůsobení se dopravní situaci a toleranci po dobu opravy silnic.
Rodiče dovážející děti do školy a školky žádáme o parkování v okolí Obecního úřadu.
Dopravní situaci bude pomáhat řešit obecní policie. Bude otevřen průchod zahradou
školy.
Jiří Žáček

www.obeczdiby.cz
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DOBROVOLNÍ HASIČI ZDIBY

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE VÚGTK ZDIBY

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Zdiby (dále jen JSDHO)
vyjížděla v prvním čtvrtletí letošního roku k 11 ohlášeným případům.
Při těchto výjezdech se musela JSDHO potýkat s různorodými situacemi.
Jednalo se o požáry, likvidace nebezpečných stavů, výpomoc rychlé
záchranné službě a nechyběl ani planý výjezd. Díky několika novým
členům JSDHO byla při všech akcích jednotka výjezdu schopna
a vyjížděla v počtu minimálně 1+3. Vzhledem k častým požárům
kontejnerů na odpad je důvodné podezření, že se jedná o činnost
žháře. Dále bychom chtěli apelovat na spoluobčany, aby na svých
pozemcích neprováděli nehlášené pálení trav a křovin obzvláště, když
obec investovala do pořízení kontejnerů na bioodpad nemalé prostředky
a pravidelně je rozmísťuje na vytipovaná stanoviště. Níže přikládáme
stručný seznam výjezdů v průběhu letošního roku.

S ředitelem Výzkumného ústavu geodetického, topografického
a kartografického, v.v.i. Zdiby, Ing. Karlem Radějem, CSc., připravujeme den otevřených dveří pro občany Zdib v této významné instituci,
která má sídlo ve Zdibech. Budete si moci prohlédnout prostory ústavu, seznámit se s rozsahem činností a získat nevšední informace
o této instituci. Předběžně je plánován termín během měsíce června.

Seznam výjezdů k 28. 4. 2016
25. 1. požár kontejneru Sedlecká cesta
10. 2. spadlý strom na dráty el. vedení v ulici Hvozdíkova
19. 2. dopravní nehoda nákladního vozu na D8 u ČS Mol
5. 3.

požár kontejnerů v ulici Průběžná

6. 3.

kácení nalomeného stromu nad rodinným domem v ulici Pod Hájem

20. 3. požár kontejneru v ulici Družstevní
20. 3. nenahlášený požár křovin ulice Na Vinici
22. 3. planý výjezd k údajnému požáru v ZD Větrušice
2. 4.

výpomoc rychlé záchranné službě s přepravou pacienta

4. 4.

požár pergoly a tújí v blízkosti rodinného domu

6. 4.

požár bioodpadu v Klecanech, ulice ČSL Armády

Zdibští hasiči není ovšem jen JSDHO, ale jedná se také o aktivní
sdružení. Mezi naše činnosti patří prevence v oblasti požární ochrany,
aktivní účast na společenských akcích pořádaných obcí Zdiby
a v neposlední řadě také činnost kroužku pro mladé hasiče, kde máme
několik desítek členů. Vzhledem k oživení činnosti našeho sdružení
bychom chtěli ke 115. výročí zavést čestnou standartu sboru v podobě
praporu, který by měl být nedílným symbolem každého hasičského sboru.
Kroužek pro mladé hasiče
Členové našeho sboru, obzvláště členky se aktivně podílí na činnosti
kroužku pro mladé hasiče. Na kroužek dochází každé pondělí v 18 hodin
30 mladých hasičů a hasiček, což je pro nás aktuálně maximální
kapacita. V našich nejmladších členech se snažíme tříbit znalosti v oblasti
požární prevence a zkušenosti při krizových stavech, mezi které nepatří
jen požáry, ale také různé druhy nebezpečných stavů, dopravní nehody,
spadlé stromy, potřeba akutní lékařské pomoci apod. Naši nejmladší
členové se také účastní různých akcí, jako jsou například soutěž
v uzlování či soutěž o nejlepší scénku s hasičskou tematikou. Tato
činnost nás velice těší zejména proto, že vidíme v našich nejmladších
obrovský zájem a nadšení stejně, jako když jsme my starší byli v krásném
dětském věku.
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PROCHÁZKA S MYSLIVCEM
Zhruba před rokem uspořádal náš Myslivecký spolek Zdiby-Klecany
setkání s dětmi ve větrušických zahradách, které jsme nazvali
„Procházka s myslivcem“. Vzhledem k zájmu dětí i dospělých jsme
chtěli i letos navázat na tuto úspěšnou akci. A tak byla na obecních
stránkách i nástěnce vyvěšena pozvánka na, v pořadí již druhou,
Procházku s myslivcem.
V sobotu 9. dubna ve 14 hodin se na větrušické návsi sešlo 17 dětí
z Větrušic a z Klecan v doprovodu maminek a jednoho tatínka. Je
potěšitelné, že oproti loňsku přišlo dětí téměř dvakrát více. Z našeho
mysliveckého spolku se setkání zúčastnilo 9 členů, hostů a adeptů,
z nichž dva přivedli své lovecké psy, německého krátkosrstého ohaře
Darka a českého fouska Báru.
Celá skupina se přesunula do větrušických zahrad, kde na úvod
myslivecký hospodář pan Antonín Matějka seznámil děti se zvěří,
která se vyskytuje v naší honitbě, s činností našeho spolku i vztahem
myslivecké činnosti k přírodě a zemědělství.
Poté byly předvedeny ukázky práce loveckých psů, které jsou také
většinou disciplínami při podzimních a lesních zkouškách. Slečna Věra
Tichá a pan Jan Jašek se svými pejsky předvedli vlečku s pernatou zvěří
(bažant) zakončenou přinášením, hledání a vystavování živé křepelky,
kdy pes navětřil zvěř a pak postavením těla a hlavy naznačil vůdci, kde
se zvěř nachází. Pro loveckého psa je to jistě náročná disciplína, kdy
musí prokázat klid před zvěří, i když má jejího pachu plný nos. Nakonec
psi předvedli dohledání zvěře s přesně provedeným aportem, což je
uchopení a přinesení zvěře.
Potom následovala prohlídka vyčištěných a vydezinfikovaných krmných
zařízení, tj. bažantího zásypu a srnčích jeslí, v doprovodu pana Jana
Sobotky a předsedy spolku pana dr. Václava Holého.
Slečna Věra Tichá a pan Radek Tuček na závěr připravili překvapení v
podobě loveckých dravců. Přivezli na ukázku Elišku, roztomilou sovu
pálenou (Tyto alba). Dále pak Harryho a Coru, samce a samici káněte
Harrisova (Parabuteounicinctus). U tohoto dravce, původem z Ameriky,
je zajímavé, že útočí na kořist v hejnu na rozdíl od jiných dravců. I když
jsme je neviděli v akci, dozvěděli jsme se o nich i o zásadách sokolnictví
mnoho zajímavého. Dravce si mohly děti pohladit i nosit na sokolnické
rukavici.
Na závěr dostávaly děti otázky z toho, co odpoledne viděly, a za správné
odpovědi dostaly sladkosti. Bylo to příjemné odpoledne, ačkoli počasí
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VÁŽENÍ PŘÁTELÉ

VCHÁZÍTE-LI DO HONITBY
MS ZDIBY - KLECANY
děkujeme Vám předem,
že svého psa upoutáte
a nenecháte ho volně pobíhat
přírodou...

ZÁKON TO ZAKAZUJE!!!!!!
( § 10, zákona 449/2001, Sb. )

Myslivecký hospodář

Myslivecká stráž

mohlo být příznivější. I přes chladné počasí se však děti dobře bavily
a bezprostřední setkání se zvířaty se jim velmi líbilo. Jsme rádi, že se
nám povedlo zásluhou našich hostů zpestřit Procházku s myslivcem,
a tak přiblížit dětem myslivost atraktivním způsobem.
Ing. Jindřich Trpák

www.obeczdiby.cz

květen 2016

MLOK SKVRNITÝ, JEDINÝ MLOK U NÁS
Mlok skvrnitý je jediným zástupcem
mloků, který žije na území naší republiky.
Svým zbarvením a tvarem těla je velmi
charakteristický, a proto ho pozná většina lidí s alespoň elementárním zájmem
o přírodu. Přesto ale dochází k mnohým
překvapením, když se s tímto obojživelníkem lidé více seznámí. Objasnit některá
tajemství nebo vyvrátit zažité představy
se pokusí tento článek.
Mýty a fakta o mlocích
Jelikož mlok patří mezi obojživelníky, lidé
si ho většinou zařazují po bok čolků
nebo dokonce žab. To znamená, že se
chvíli zdržuje ve vodě, chvíli na suchu.
Zde ale narážíme na jeden ze zažitých
omylů. Dospělý mlok je „neplavec“. Nedokáže se dostat na druhý břeh řeky, pokud
nemůže použít velmi mělký brod nebo přelézt po kamenech, stejně jako nepřeplave
rybník. Samičku můžeme spatřit ve vodě
při vypouštění larev.
Na rozdíl od jiných obojživelníků, jsou
mloci živorodí, nekladou tedy vajíčka (resp.
vejcoživorodí – vajíčka se vyvíjejí v těle
samice). Samice je při kladení larev zadní
polovinou nebo i větší částí těla ve vodě,
snaží se ale nesklouznout do vody celá.
Larvy se pak ve vodě vyvíjejí přibližně tři
měsíce, než opustí vodní prostředí. Jsou
dravé a v tůních a pomalu tekoucích potocích, které jim nejvíce svědčí, loví drobné
vodní bezobratlé, ale i rybí potěr. Trvá jim
pak cca tři roky, než pohlavně dospějí.
I mimo vodní prostředí se živí bezobratlými
živočichy, od žížal a slimáků až po pavouky
a hmyz. A jak je to s jedovatostí mloka? Je
pravda, že mloci užívají jed, avšak spíše
pro svou obranu či pro lov.
Zasažený živočich bývá následně v křeči
a špatně se mu dýchá. Pro člověka jed
nepředstavuje větší nebezpečí. Pokud se
mloka dotýkáte (což pro vaši bezpečnost
nedoporučujeme), musíte si dát pozor,
abyste si pak nesáhli do očí, či si neolízli
ruku. Oči by vás začaly pálit a v ústech by
to bylo obdobné. Kromě období kladení
larev mlok vodní prostředí ke svému životu
nepotřebuje. V zásadě dost striktně se

ale drží vlhčích oblastí, ať již stinných lesů,
roklí, vlhkých luk či polí. Nepřítelem je
pro něj slunce, a proto je aktivní především
v noci.
Za deštivých nebo zatažených a vlahých
dnů ho můžeme pozorovat i během dne
(pod korunami stromů).
Na vrcholu podzimu mloci hledají podzemní úkryty, kde je konstantnější a trochu
vyšší teplota než na povrchu půdy. Samice,
oplodněné od pozdního léta, pak začátkem
jara (v případě teplých zim i dříve) kladou
do tůní další generaci mloků. V průměru
se mloci dožívají přibližně 20 let, a jelikož
kresba na těle každého jednoho z nich je
originál, dá se zpětným odchytem
či prostou fotografií zjistit, kolik jedinců
se na lokalitě nachází, a porovnat záznamy
i v průběhu let.
Mlok skvrnitý v Praze
Na území Prahy se mloci vyskytují
ve čtyřech oblastech. V povodí Komořanského, Cholupického a Břežanského
potoka, dále na Báňském a Záběhlickém
potoce, třetí lokalitou je údolí Únětického
potoka a konečně oblast Podhoří
a Drahaně.
Je třeba upozornit, že mlok je v České republice zákonem chráněný, neboť jeho populace slábnou a z mnohých historických
lokalit již vymizel. Je to dáno zejména
ztrátou vhodných biotopů pro vývoj larev.
Studánky se nečistí, tůně zanikají, potoky
regulují… Buďme rádi, že se mu na území
Prahy zatím daří, ba dokonce rozšiřuje
areál svého výskytu.
Aby se mlokovi dařilo ještě více, přistoupil
odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m.
Prahy v březnu 2016 k vytvoření několika
průtočných tůní na Drahaňském potoce.
Tůně jsou již hotové. Odtěžený materiál
zůstal zatím na lokalitě, ale jakmile podmínky dovolí, bude z blízkosti Drahaňského
potoka odvezen. Odstraněny budou také
větve podél potoka a odpady,
které do vodního prostředí nepatří.
Ing. Jiří Rom
Martina Buchtíková

MYSLIVECKÉ JARO
V březnu se příroda probouzí ze zimního spánku a procházky
honitbou jsou, i když je počasí značně nestálé, veselejší. Začínají
kvést jarní byliny a keře a stromy nasazují na listí. Rodí se první
mláďata zajíců, selata divočáků i muflončata. Probíhá tok bažantů,
kdy můžeme spatřit bažantí kohouty ve svatebním šatu s výraznými
červenými poušky na hlavě. Přilétají skřivani, špačci, divocí holubi
i husy.
Zvěř již přestává být postupně závislá na naší péči, přesto jí ještě
v krmelcích ponecháváme jadrné krmivo (zrní, granule) a hlavně liz
(kusovou sůl k lízání). Při přechodu
a při větším příjmu může, hlavně
srnčí zvěř, trpět zažívacími
potížemi, střevními katary,
vedoucími někdy až k úhynu. Příjem
minerálů a stopových prvků je
v tomto období důležitý
i pro parožení srnců a intenzivní
vývoj plodu v těle samic.
Do konce dubna je však již třeba
bažantí zásypy i srnčí krmelce
vyčistit od zbytků krmiva,
vydezinfikovat vápnem a upravit
okolí. Při této příležitosti je vhodné
provést opravy škod, které v zimním
období na krmných zařízeních
vznikly.
5. března proběhlo Krajským
úřadem nařízené pravidelné jarní
sčítání zvěře, které nám vypovídá
o skutečných počtech zvěře
v honitbě, o zimních ztrátách
a zároveň slouží k mysliveckému
výkaznictví a plánování. Dá se říci,
že kmenové stavy se udržují
v úrovni loňského roku, jen u zajíců
došlo k poklesu i přesto, že se již
několik let neloví. O příčinách
tohoto trendu jsme se již
mnohokrát zmiňovali.
I když černá zvěř není u nás
předmětem plánování, je stabilní
zvěří v naší honitbě i přes intenzivní
odlov. V minulých 3 letech bylo
uloveno, převážně individuálním
lovem na čekané, celkem 109 kusů
černé zvěře. Jak již bylo řečeno,
jarní období rozhoduje o přírůstcích lovné zvěře, kdy velmi záleží
na dobrém počasí. Důležitý je
však také klid na polích a lesních
pozemcích. Žádáme proto
všechny, kteří vstupují do honitby,
aby svou činností neplašili zvěř
a hlavně aby své psí miláčky
nepouštěli volně a bez dozoru,
a to nejen proto, že je to zakázáno
zákonem i obecní vyhláškou,
ale zejména proto, aby i touto
formou přispěli k ochraně přírody.
Ing. Jindřich Trpák
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SOKOL V ZIMĚ NESPÍ
Tuto zimu Veltěžský Sokol ale opravdu nespal…
Jako první byl pořádán benefiční ples sousedů U Vrbiček. Bylo vybráno rovných
36 tisíc korun a vše připadlo Sokolu. Přišlo asi 200 lidí a nechyběla velmi bohatá
tombola. K tanci jim hrála kapela Břímě.
Poté se 19. 3.  v Sokole konal karneval, který poctila svou přítomností královna Elsa
až z dalekého Ledového království. Měla s sebou samozřejmě i ledové ceny. Dostávaly je
děti, které jí odpovídaly na otázky. A všem se karneval moc líbil.
A co dělají v zimě cyklisté? Aby měli do letního ježdění sílu, chodí posilovat do tělocvičny
a trénují nejen rychlost, ale také rovnováhu a všestrannost. Někteří z nich závodí
v cyklokrosu, aby nevypadli ze závodního tempa.

PETER SAGAN A MLADÍ VELTĚŽÁCI
ŘÁDILI V TEPLICÍCH
O víkendu na přelomu dubna a května dostal do varu Teplice
v Čechách svou přítomností Peter Sagan, který oprášil své bikové
kořeny a čeřil úspěšně vody na druhém závodu Českého poháru
v MTB Cross Country. Jako divácký předkrm zde již od rána závodily
mládežnické kategorie.
I v podání mladých závodníků ze Sokola Veltěž se bylo na co dívat.
V prvním startu dne potvrdil svou výkonnost z prvního závodu hlavně
Filip Jech, který se poprvé „podíval“ do první desítky. I Veronika
Mišoňová vylepšila své umístění z minula a do cíle dorazila
na nepopulárním čtvrtém místě.
V kategorii starších žaček vzala osud do svých rukou Zuzana Kadlecová
a stylem start-cíl získala své druhé vítězství. Aneta Novotná po slabším
úvodu, kdy se pohybovala až ve druhé desítce, předvedla dech beroucí
stíhací jízdu, kterou se dotáhla na vedoucí Zuzku, a cílovou pásku
protnula na druhém místě, pouhých 5 sekund za Zuzkou.
Napínavý závod se jel také v kategorii kadetek, kde Magdalena Mišoňová
po napínavém a takticky výborně odjetém závodě nakonec udolala
v posledním stoupání svou největší soupeřku a připsala si i ona své
druhé letošní vítězství v řadě.
Ostatní závodníci se sice neprobili na čelní příčky, ale vyloženě nikdo
nevyhořel a za své výkony si zaslouží také velkou gratulaci.

FOTBAL VE VELTĚŽI
Naše fotbalová mužstva hrají soutěže pod Fotbalovou asociací ČR, a to Praha-Východ.
Přípravka – mladší
Vedoucím mužstva je Zdeněk Zapletal. V jarní části soutěže hrají opět turnajově 4+1.
Jsou zde mužstva, která ve svých skupinách na podzim skončila na 4. místech. Zatím
mají odehrané 2 turnaje a jsou na 4. místě. Na turnaji v Brandýse nad Labem skončili
na 3. místě a na druhém turnaji, který pořádal náš oddíl 16. 4. 2016, byli na 5. místě. Nejlepším střelcem tohoto turnaje se stal domácí hráč Tomáš Březina, který vsítil 12 branek.
Přípravka – starší
Vedoucí mužstva je Romana Nováková. V jarní části soutěže hrají opět turnajově 5+1.
Jsou zde mužstva, která ve svých skupinách na podzim skončila na 1. místech. Jde
o tzv. elitní skupinu. Zatím mají odehrány 3 turnaje a jsou na výborném 4. místě s malou
bodovou ztrátou na 3. místo v tabulce. Musíme vzít v potaz fakt, že naše mužstvo je
v průměru o rok mladší než ostatní. Individuálně se také prosazují, protože na domácím
turnaji byl vyhlášen nejlepším střelcem Pavel Novák, který vsítil 6 branek, a na turnaji
v Zelenči byl vyhlášen nejlepším brankářem Josef Němec.
Mladší žáci
Vedoucí mužstva je Tereza Grňová a pomáhá jí Lukáš Fousek. Této věkové kategorii se
zatím v jarní části soutěže moc nedaří, ale pevně věřím, že se dostanou do pohody
a opět budou vyhrávat. V jarní části mají zatím odehrány tyto zápasy: Přišimasy-Veltěž
8:2, Veltěž-Jirny 3:6, Nehvizdy-Veltěž 4:0 a Veltěž-Zeleneč 1:8. V celkové tabulce jsou
zatím na 12. místě, ze 16 utkání 2 výhry, 1 remíza a 13 porážek se skórem 25:92 a 7 bodů.
Starší žáci
Vedoucím mužstva je Zdeněk Jurkeník společně s Liborem Bartošem a Zdeňkem
Vošalíkem. Jarní část sezóny zatím také není taková, jakou bychom si ji představovali,
ale doufám, že se to ještě zlepší. Zatím odehráli svá utkání takto: Louňovice-Veltěž 3:0,
Veltěž-Mirošovice 12:0, Mnichovice-Veltěž 1:1 a Klíčany-Veltěž 7:0. V celkové tabulce
jsme zatím na 6. místě, z patnácti utkání máme 8 výher, 1 remízu a 6 porážek se skórem
56:23 a získali jsme 25 bodů.
Muži – IV. třída
V jarní části se mužstvu moc nedaří, a to hlavně kvůli tomu, že nějak zapomnělo střílet
branky. V několika zápasech i přes herní převahu nakonec prohrálo, neboť nebylo
schopné vstřelit branku. Prostě střelci nám asi usnuli hlubokým zimním spánkem. Zatím
jsou odehrány tyto zápasy: Bašť-Veltěž 1:0, Veltěž-Vodochody 1:2, Sluhy-Veltěž 3:0,
Veltěž-Přišimasy 3:1 a Mratín-Veltěž 2:1. V celkové tabulce jsme zatím na 8. místě.
Z 18 utkání jich 7 vyhráli, 1 remizovali a 10 prohráli, se skórem 33:29 a získali 22 bodů.
Přeji Vám krásné jarní dny a s tradičním „ Sportu zdar a veltěžskému zvlášť“.
Zdeněk Jurkeník
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SVÁTEK CYKLISTIKY NA BECKOVĚ
JIŽ V NEDĚLI 22. 5. 2016
Cyklistické závody pro širokou veřejnost se uskuteční v neděli 22. května
2016 na trati v Klíčanech. Pořadatelé závodu ze Sokola Veltěž s podporou MAS Nad Prahou připravili již 3. Mistrovství regionu Nad Prahou
v závodech na horských kolech. Jako každoročně nejlepší cyklisty
regionu v jedné z 23 kategorií. Nemusíte být „profesionálními“ sportovci,
abyste se stali Mistry regionu Nad Prahou. Stačí mít horské kolo a chuť si
trochu protáhnout tělo.
Doporučujeme sledovat webové stránky závodu www.xcobeckov.cz,
kde naleznete veškeré důležité a aktuální informace

www.obeczdiby.cz

květen 2016

ČARODĚJNICE VE ZDIBECH

V sobotu 30. dubna proběhlo
tradiční pálení čarodějnic
v bývalé pískovně.
Odpolední program byl
zahájen akcí CESTA ZA POKLADEM ČARODĚJNIC,
který byl podpořen z fondu
hejtmana Středočeského
kraje.

V nočních hodinách došlo
k potyčce mezi místními
mladíky a opilými návštěvníky
z Prahy. Naši chlapci zvítězili
a vatru a děvčata ochránili.
Poděkování patří Josefu
Kdýrovi a místním mladíkům
za organizaci akce a stavbu
hranice.

Program pokračoval tradičním
pálením. Bohatá účast
a dobré občerstvení přispěly
ke zdárnému průběhu.
inzerce

Věnujete se svému businessu nebo jezdíte po světě a jste pracovně zaneprázdněni?
Nebo se chcete zaměřit hlavně na svou rodinu, koníčky a přesto byste rádi měli zářivou
domácnost připravenou k odpočinku?

VAŠIM POTŘEBÁM A ZVYKLOSTEM SE PŘIZPŮSOBÍME!
Neovládáme pouze úklid Vašeho domu či bytu, ale také Vám uvaříme,
upečeme, vyžehlíme, vyvenčíme psa, vyzvedneme a pohlídáme Vaše
ratolesti a doučíme je i ANGLIČTINU. Problém pro nás není ani
návštěva lékařů s členem rodiny nebo různé pochůzky.

603 288 186 I více info na

FB/Hodinová manželka Praha a okolí
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ZDIBSKÝ Z PRAVODAJ

květen 2016

Joseph Joubert: ...

(Tajenka: Děti potřebují spíš vzory než kritiku.

ROZMĚRY A CENÍK INZERCE

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

CELÁ STRANA
na spad

1/2 STRANY
na výšku, na spad

1/2 STRANY
na šířku

210 x 297 mm
+ 5 mm přesah

210 x 148 mm
+ 5 mm přesah

190 x 130 mm

3 000 Kč

1 500 Kč

1/2 STRANY
na šířku, na spad

1/4 STRANY
podval, na spad

1/4 STRANY
na šířku

210 x 148 mm
+ 5 mm přesah

210 x 74 mm
+ 5 mm přesah

92 x 130 mm

1 500 Kč

750 Kč

44 x 265 mm
750 Kč

1/8 STRANY
92,5 x 62 mm
375 Kč

750 Kč
1 500 Kč

1/4 STRANY
sloupec

