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Opravy místních komunikací
Začátkem června byla dokončena oprava místních komunikací Na Lada,
Za Sokolovnou a Severní, na kterou se podařilo obci získat dotaci
ze Středočeského kraje z Fondu rozvoje obcí a měst v rámci Tematického zadání „Program obnovy venkova“ ve výši 1 985 000 Kč. Neinvestiční
zdroje obce byly ve výši 109 000 Kč. Obec z vlastních zdrojů zajistila
opravu krajnic a vjezdů v celkové výši 285 000 Kč. Opravu vysoutěžila
a zrealizovala firma Pozemní komunikace Bohemia a. s.

Kanalizace – potvrzení dotace
Obec Zdiby získala dotaci na provedení další části kanalizace a rozšíření čistírny
odpadních vod (ČOV) o 3 000 EO (ekvivalentních obyvatel). Projekt obsahuje
výstavbu nové budovy ČOV, odpadové potrubí do Vltavy a kanalizační přípojky
na stávající odpadní řád.
Jedná se o ulice Větrná, Horní, Pěšina, Dolní, Polní, Zelená, Lomená, Pod Mezí, Šípková,
Jasanová, Pod Hájem, Javorová, Buková, Růžová, Liliová. Celkový náklad na realizaci je
plánován ve výši cca 95 mil. Kč se spoluúčastí obce cca 28 mil. Kč, bude však záležet
na následném vysoutěžení celé stavby. Spoluúčast obce bude hrazena z úspor z minulých dvou let a z peněz získaných prodejem stavebního pozemku v Přemyšlení. Stavba
by měla být zahájena přibližně v polovině příštího roku 2017 a dokončena do konce
roku 2018. Vzhledem k vysokému finančnímu obnosu pro tuto zakázku bude příprava
a dozor při realizaci klást vysoké nároky na všechny zúčastněné orgány a vedení obce.
Jsme rádi, že se nám podařilo po tříletém snažení dotáhnout tuto žádost do konečné
fáze. Nyní budeme pečlivě sledovat vypsání dalšího dotačního programu pro dokončení
poslední etapy výstavby kanalizace, a to prodloužení hlavního řádu do Brnek, vybudování
přečerpávací stanice v Brnkách a napojení kanalizačních přípojek v této oblasti
a na Zlatém Kopci. Projekt je již zpracován, požadované prostředky na realizaci
by neměly přesáhnout cca 30 mil. Kč.

Oprava přístupu k podchodu
Na základě požadavků občanů Zdib, používajících podchod pod ulicí
Pražská, opravila obec z vlastních zdrojů přístupovou cestu a odtok povrchové vody u tohoto podchodu. Následně provedou zahradníci úpravu
svahu a vysadí ozdobné keře tak, aby svah unesl zatížení při deštích.
Tato oprava byla již delší dobu plánována s tím, že proběhne souběžně
s realizací opravy ulice Pražská. Středočeský kraj však tuto rekonstrukci
stále odkládá a tak obec již nečekala a opravu provedla.

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

Úřední hodiny:
Po
Út
St
Čt
Pá

8:00-12:00 13:00-18:00
8:00-12:00
8:00-12:00 13:00-17:00
8:00-12:00
po tel. domluvě

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

červenec 2016

Výročí naší obce
750 let
V letošním roce slavíme 750 let
obce Zdiby, k tomuto výročí připravujeme na září (15.-17. 9. 2016)
bohatý kulturní program, jehož
součástí bude i výstava vztahující
se k historii obce. Žádáme tímto
občany o spolupráci při shromažďování materiálů k historii naší
obce (fotografie, dopisy, kroje
a jiné).

na ulici Průběžné projevil, a dopravní zácpy na Pražské jsou na denním pořádku.
Čím si takový nárůst dopravy vysvětlit?
Výstavbou ve Zdibech? Tou rozhodně
ne, ve Zdibech se oproti ostatním obcím
staví minimálně, což vám potvrzují i různá
občanská uskupení a jednotlivci volající
po novém územním plánu a tedy dalším
navýšení výstavby. Kde je tedy „zakopaný
pes“?

Dokumenty nebo fotografie ofotíme a ihned vrátíme, ostatní věci
prosíme k zapůjčení. Kontaktní
místo podatelna OÚ Zdiby, Průběžná 11, tel. 284 890 219.

Naše obec se stala tranzitní obcí
pro Klecany, Husinec, Větrušice, Vodochody, Máslovice a další obce v okolí.
Stačí se podívat, jaká výstavba proběhla
v posledních letech v Klecanech – obytný
komplex u kasáren. Obyvatelé Husince
organizují petice ve Zdibech, ale zajeďte
se podívat, jaká výstavba vznikla při vjezdu do obce Husinec – komplex Červená
skála, a další výstavba tam v současnosti
probíhá. I obec Postřižín u Odolena Vody
se zásadně rozrostla a i odtud, stejně
jako z ostatních okolních obcí, je doprava
směrem do Prahy vedena přes Zdiby
a k tomu musíme připočíst i obchvat obce
Líbeznice, ve které se zbavili dopravy
a díky obchvatu ji nasměrovali
na křižovatku ve Zdibech. Každý z vás,
tyto věci uvidí, stačí jen otevřít oči
a chtít to vidět. Děkuji všem, kterým není
současná dopravní situace ve Zdibech
lhostejná a doufám, že se stejným zaujetím jako u nás se postaví i proti nárůstu
dopravy a výstavby v okolí. Je i naším
zájmem nezvyšovat průjezd na Průběžné
a jsme připraveni vás nadále podporovat.

Děkujeme.
Jiří Žáček

Místostarostové
telefon: 284 890 220
e-mail: zdiby@obeczdiby.cz
Sekretariát
telefon: 284 890 013
e-mail: dobrevova@obeczdiby.cz
Účetní
telefon: 284 890 217
e-mail: ucetni@obeczdiby.cz

úřadovna Obecní
policie Zdiby

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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Vážení spoluobčané,
úvodem vám všem přeji příjemné
prožití období letních měsíců, prázdnin
a dovolených. Období odpočinku a doby,
kdy kromě vánočních svátků mají rodiny
možnost trávit čas pohromadě. K tomuto
období patří neodmyslitelně i cestování.
Pěšky, na kolečkových bruslích,
na kolech, vlakem, letadlem, na motocyklu, autem i autobusem. Ke zvýšení
dopravy patří, bohužel, i zvýšený nárůst
dopravních nehod. Přeji vám všem, ať se
takovým nehodám vyhnete a ve zdraví se
šťastně vrátíte.
Nárůst dopravy a problémy s tím spojené
se týkají i naší obce. Nejen v naší obci,
ale i v okolních si toho občané všímají
a máte možnost veřejně podpořit různé
podpisové akce. Jednu takovou,
pro opětovné uvolnění levého pruhu na
silnici II. třídy č. 608 na Prahu, můžete
podepsat v budově obecního úřadu.

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

Na Lada 144, 250 66 Zdiby
telefon: 774 986 014
e-mail: info@policiezdiby.cz

SLOVO STAROSTY

I ve Zdibech se občané oprávněně obávají
dalšího nárůstu dopravy, který se již

750 let Zdib
návrhy
na ocenění
Při příležitosti výročí 750 let první
písemné zmínky
o obci Zdiby, připravujeme
v rámci oslav ocenění několika občanů, kteří významným
způsobem reprezentují obec
Zdiby na poli společenském,
kulturním, vědeckém, sportovním nebo v oblasti vzdělávání.
Nominovat můžete občany
s trvalým pobytem v obci Zdiby
minimálně 5 let. Nominovaní
musí splňovat věkovou kategorii
5-102 let.
V nominaci uveďte:
Kdo nominuje, jméno a příjmení
nominovaného, oblast, ve které
vyniká, dosavadní úspěchy,
za které si zaslouží ocenění.
Nominace zašlete e-mailem
na podatelna@obeczdiby.cz
nebo předejte osobně na obecním úřadě.
(red)

Jan Tvrdý

Vítání občánků
Dne 17. 6. 2016 v odpoledních hodinách proběhlo na zdibském obecním
úřadě předprázdninové vítání občánků. Starosta obce Jan Tvrdý přivítal
7 nových občánků (3 chlapce a 4 dívky). Při této příležitosti děti obdržely
pamětní listy, pamětní mince obce a sadu osušek, maminky malou kytičku.
V rámci slavnostního obřadu přednesly básně žákyně naší školy.
Děkujeme všem za účast na této malé slavnosti.
Další vítání plánujeme na říjen letošního roku.
(red)
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HOBR ExPRESS
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
BRNKY-ZLATÝ KOPEC-ZDIBY-HOLOSMETKY

prázdninový jízdní řád od 13. 7. vždy ve středu
přemyšlení-zdiby, na zn. Z
Z polní

škola Z

veltěžská Z
v kopci Z

Z zelená

na ladech
Z
Z liliová
Z u vodojemu

Z zlatý kopec

Z šípková
Z pod hájem

Z výhledová, na zn.
Z u kovárny

Z oblouková
Z ke špičce
4

JÍZDNÍ ŘÁD
RÁNO
ODPOLEDNE
Škola
9:00 Penny
U Kovárny
9:10 Sokolovna
Pod Hájem
9:12 Škola
Šípková
9:13 Polní
Zlatý kopec
9:14 Zelená
Liliová
9:16 U Vodojemu
Veltěžská
9:18 Zelená
U Vodojemu
9:23 Polní
Zelená
9:25 V Kopci
Polní
9:26 Na Ladech
Škola
9:28 Zlatý kopec
Sokolovna
9:30 Šípková
Penny
9:40 Pod Hájem
U Kovárny
Pod Hájem
Šípková
Zlatý kopec
Liliová
Veltěžská
Škola

12:00
12:10
12:11
12:14
12:18
12:17
12:18
12:19
12:20
12:21
12:23
12:24
12:25
12:28
12:30
12:31
12:32
12:34
12:36
12:38
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jak to bude s hobR Expressem?
Dobrý den,
v posledním Zdibském zpravodaji č. 3/2016 vyšel následující článek pana místostarosty
Žáčka o Hobr expressu – tedy autobusu, který by měl zabezpečit dopravu obyvatel
odlehlejších oblastí obce do centra Zdib:
„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 Hobr express 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 Hobr
expressu, je malá pravděpodobnost, že se ho v budoucnu podaří znovu obnovit. Jiří
Žáček“
Jako rodič dětí ve školním věku se přimlouvám za to, aby obec ve spolupráci se školou
a zástupci rodičů – nejlépe tedy v rámci jednání Školské rady – nejdříve důkladně zmapovala to, zda jsou časy, kdy jezdí Hobr express, opravdu dobře nastaveny. Mám
k tomu následující podněty:
V ranních hodinách je Hobr express asi vytížený více než v odpoledních hodinách. Zde si
myslím, že je nyní čas nastaven dobře. Děti ho mohou využít při cestě do školy a pokud
vím, také využívají. Zároveň je nutno počítat s tím, že pokud rodiče jedou autem
do práce, pravděpodobně svezou své děti také autem. Tím se asi trochu redukuje počet
ranních cestujících. Slova pana Žáčka o tom, že „až jednou jejich děti povyrostou, budou
moci jezdit samostatně a šetřit vás čas a vstávání“ naprosto nepopisují realitu. Myslím,
že situace, kdy rodiče spí a děti jdou do školy, by se mohla teoreticky týkat snad jen
rodičů na rodičovské dovolené majících zároveň školní děti (a ti ke svým vypravujícím
se dětem vstávají snad vždy), nezaměstnaných a lidí pracujících na směny, což bude
pravděpodobně velmi malé procento obyvatel.
Jako zaměstnaného rodiče mne však velmi trápí doprava dětí bydlících v odlehlých
lokalitách Zdib (část Přemyšlení, Brnky, Holosmetky) zpět domů ze školy. Musejí projít
místy, kde nejsou chodníky, kde jezdí auta poměrně vysokou rychlostí a kde se zároveň
nepohybuje moc lidí. Mám tedy strach, že by je mohlo srazit auto, dokonce mám
i nejčernější myšlenky, že by je prostě mohl někdo naložit a odvézt. A tuto situaci,
z mého pohledu rodiče nejpodstatnější, Hobr express neřeší.
Dodám jen pár konkrétních informací: školní vyučování končí obvykle buď v 11.40,
nebo ve 12.35, poté jdou děti na oběd. 4. a 5. ročník má vyučování jednou v týdnu
do 13.55 s tím, že děti už jsou naobědvány. Některé děti poté odcházejí domů s rodiči,
některé samy, některé jdou do školní družiny. Kapacita školní družiny je taková, že děti
vyšších ročníků mohou družinu využívat jen velmi výjimečně, spíše už na ni nemají
nárok. A právě zde je potíž. Jak dostat dítě, které skončilo po poledni vyučování a nemá
nárok na družinu, bezpečně domů, když jsou rodiče v práci? Mladší děti, které jsou
v družině, mohou rodiče vyzvedávat v těchto časech: 12.50-13.00, 13.50-14.00
a po 15. hodině kdykoli. Je to proto, aby program dětí ve družině nebyl neustále narušován. Co se týká dětí v mateřské škole, tam je vyzvedávání možné v době kolem oběda
od 11.45 do 12.30 a pak po 14.45 kdykoli.
Hobr express odjíždí od školy v 15.00. Co to znamená z hlediska dětí navštěvujících
školu a školku a jejich rodičů?
• Děti, které nechodí do družiny, pokud by chtěly jet Hobr expressem, by na něj muse
ly cca 2 hod. čekat. Nemají kde. Zrovna tato, podle mne nejdůležitější cílová skupina,
je Hobr expressem zcela opominuta.
• Rodiče či prarodiče dětí, které chodí do družiny, mohou Hobrexpres využít případně
pouze na cestu ke škole (pokud náhodou jedou z domova, ale častěji jedou asi 		
z práce). Vzhledem k tomu, že se družina otevírá v 15.00, nemají šanci stihnout 		
autobus odjíždějící také v 15.00.
• Rodiče dětí ze školky, pokud chtějí autobus s dětmi stihnout, si „pěkně máknou“.
Ve 14.45, kdy je vyzvedávání možné, děti často ještě dojídají svačinu a nejsou vždy
k odchodu zcela připravené.
Prosím proto, aby se školská rada tímto tématem zabývala a aby obec ve spolupráci
se školou a rodiči zmapovala, v jakých časech vyvstává největší potřeba dopravy dětí
i rodičů a kolik by bylo potenciálních uživatelů takové služby. Zároveň aby obec, namísto
rušení autobusu z důvodu nevytíženosti, nejprve nastavila jízdní řád autobusu (zejména
v odpoledních hodinách) tak, aby mohl být dobře využit pro ty, kdo jej skutečně potřebují,
a to jsou zejména naše děti.
Tento dopis posílám v kopii všem členům školské rady a panu místostarostovi Žáčkovi.

Dobrý den, paní Reiserová, popíši vznik a průběh zavedení busu.
Před zahájením celé akce jsem svolal schůzku všech zájemců o tuto formu dopravy, zveřejnil jsem svoji e-mailovou adresu, kontaktoval lidi ve všech čtvrtích naší obce, rozvěsil
letáky. Tím jsem získal základní osazenstvo pro přepravu. Následně jsme zahájili zkušební přepravu zdarma, a to 2 linky dopoledne a dvě odpoledne. Jízdní řád jsem poprvé
stanovil z požadovaných odjezdů, které jsem získal od rodičů z jednotlivých zastávek.
Jízdní řád jsem měnil vždy po měsíci tak, aby pokrýval nejvíce zájemců, jak ze Zdib,
tak pro případné spoje do Klecan a Prahy. Za 5 měsíců jsem vyzkoušel všechny požadované časy (ráno v 7, 7:30, 8:00, 8:30 a odpoledne ve 12, 13, 14, 15:30, 16, 16:30). Tím,
že jezdily 2 linky, tak to bylo snazší. Všechno jsem to vyhodnotil, vydal konečný jízdní řád
k připomínkování a spustil provoz. Jsou to 2 linky ráno a jedna odpoledne.

Jediný poznatek ze současného stavu jsem udělal, a to je posunutí odpoledního odjezdu
na 15:10 hod, aby bylo lepší spojení z družiny. Jiné poznatky mi nikdo nezaslal ani
nevznesl. Nejvíce mi chodí rad od lidí, kteří bus nepoužívají a snaží se mě upozorňovat
na to, co je podle nich špatné. Např. „Tam bydlí hodně maminek, tak tam jezděte“, „Děti,
které nechodí do družiny, nemají čím jezdit“ apod. Zapomínají ovšem na to podstatné,
a to je zájem ze strany rodičů.
Hobr express bych nerad rušil, a tak se snažím vyburcovat rodiče ke spolupráci (článek
ve ZZ). Je to celé politické rozhodnutí, protože doprava je ztrátová (a bude vždy ztrátová),
ale zajišťuje pomoc pro naše děti, jejich rodiče a seniory. Platí to obec a je to
na rozhodnutí zastupitelů. Pokusím se navrhnout dopravu úplně zdarma, protože vybrané
jízdné pokrývá cca 10 % nákladů, a jak jsem psal, budu hledat další využití, jako službu
obyvatelům (např. doprava k Lidlu, doprava ke smluvní škole na druhý stupeň asi
Horoměřická apod.).
Na odpolední spoje se podařilo dopravci zajistit menší automobil, který více vyhovuje
našim dopravním podmínkám. Jedná se o 10 místný Volkswagen a zatím plně pokrývá
počet pasažérů, kteří využívají odpolední spoj do Brnek a Holosmetek.
Dopolední spoje jsou vzhledem k většímu počtu pasažérů zajišťovány větším busem.
Závěrem bych rád řekl, že ze strany školy má Hobr express plnou podporu od počátku
a školský sbor ZŠ a MŠ napomáhá s jeho provozem (např. rozdávání jízdních řádů dětem
při zkouškách provozu). Školská rada má zcela jinou náplň, a tak bych ji tím nezatěžoval.
Doufám, že je má odpověď dostačující, rád zodpovím případné další dotazy. Hezký den.
Jiří Žáček

S pozdravem
Mgr. Petra Reiserová
rodič a zároveň sociální pracovnice v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
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Centrální evidence přestupků
Dle novelizovaného zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákona č. 269/1994 Sb.,
o Rejstříku trestů (účinného od 1. 10. 2016) je povinností obecních, městských policií,
obecních úřadů, Policie ČR a dalších správních úřadů připojit se do centrální evidence
přestupků, kterou povede Rejstřík trestů ČR. Veškeré náklady s připojením (software
a hardware) a školením úředních osob je každý subjekt povinen uhradit ze svého
rozpočtu.
Dne 23. 6. 2016 se vedoucí OP Zdiby zúčastnil semináře na téma „Evidence přestupků“. Lektorkou pražského kurzu byla ředitelka Rejstříku trestů ČR paní Mgr. Bc. Radka
Paulová. Rejstřík trestů povede i evidenci osob, které byly pravomocně uznány vinnými
spácháním přestupku. V současné době centrální evidence přestupků neexistuje. Fungují
pouze dílčí evidence, které si vedou jednotlivé orgány řešící přestupky. Neexistence
centrální přestupkové evidence ztěžuje adekvátní postih recidivy protiprávního jednání.
Zejména se budou evidovat přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými
toxikomaniemi, na úseku zemědělství a myslivosti, na úseku obrany ČR, proti veřejnému
pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku a taktéž vybrané přestupky např.
dle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, o vojácích z povolání, o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, o myslivosti, o střelných
zbraních a střelivu, o rybníkářství, o výkonu vazby, o výkonu trestu odnětí svobody,
o výkonu zabezpečovací detence.

Zdibský kotlík
V sobotu 13. srpna 2016 proběhne
na fotbalovém hřišti ve Veltěži
již 2. ročník
soutěže o Zdibský kotlík.
V odpoledních hodinách se můžeme
těšit na koncert skupiny
Banditi di Spups Revival Kabát
a večerní diskotéku Jardy Tůmy.
Přihlášky soutěžních týmů zasílejte e-mailem
na adresu podatelna@obeczdiby.cz do 10. 8. 2016.

Luděk Wachtl
velitel Obecní policie Zdiby

Zelenáči
Pojmenovali jsme je Zelenáči. Jejich zelená tělíčka stojí na ulici Pražská a slouží k ochraně bezpečnosti obyvatel Zdib na této ne zcela
bezpečné křižovatce.
Jsou tři seřazeni v šiku, ale přesto jezdící auta jsou v přesile. Téměř ihned
po instalování (dva dny poté) byli dva z nich sestřeleni nějakým šikulkoucizákem, evidentně se nevěnujícímu řízení. Rychle jsme povolali další
posily a doplnili bojovou linii. V době psaní tohoto článku tam stále stojí
a čelí nebojácně rovně se řítícím vozidlům. Mnozí z nás, kteří přijíždějí
ke křižovatce na ně mrknou a počítají, zda jednotka je v plném obsazení.
Jiří Žáček

Loupež za bílého dne
Knihovnu navštívil náruživý čtenář, který chtěl zůstat v anonymitě.
Proto vnikl do budovy společenského domu přes sklep, kde vyvrátil dveře. Následně vykopl dveře do knihovny, vzal si asi 500 korun v drobných
a několik knih. Další dveře rozsekal sekerou a raději si odešel číst.
To vše stihl mezi 14:15 až 15:15. Tak od té doby hledám historický sešit,
ve kterém jsou od roku 1958 zapisováni noví čtenáři.
Hana Jandovská
knihovnice
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Územní plán Zdib – rozhovor s ladislavem vichem
Vzhledem k tomu, že majitelé pozemků, obklopeni svými příznivci, neustávají v boji o nový územní plán Zdib, rozhodl jsem se oslovit pana
Ing. Ladislava Vicha ze společnosti Prisvich, s. r. o., současného odborného zpracovatele Zprávy o uplatňování územního plánu Zdib
(rozuměj revize), a zeptat se ho na jeho názor na současnou situaci.
Zpráva o uplatňování se ze zákona provádí každé 4 roky, a ve Zdibech
byla provedena v roce 2010.

změnu v užívání staveb, a to ze staveb pro rodinnou rekreaci na stavby
pro bydlení, protože toto přináší pro obec řadu povinností. Každá rekolaudace musí být jednotlivě povolena stavebním úřadem, který jenom těžko hledá
argumenty pro zamítnutí, proto jedinou a poslední selekci může provést obec
územním plánem. Při výběru, ve kterých rekreačních oblastech lze stavby rekolaudovat na bydlení, musí být posouzena řada aspektů, ale nemusí být zohledněno, že historicky již v rekreačních oblastech stavby pro bydlení existují.

Jak dlouho pracujete v územním plánování?

Takže Obec stanoví v ÚP území, které splňuje podmínky pro změnu bonity, a neposuzuje každou žádost individuálně?

V územním plánování pracuji přes 23 let a moji první územně plánovací dokumentací, kterou jsem pořizoval ještě za platnosti starého stavebního zákona,
byl územní plán sídelních útvarů Řitka a Líšnice, který byl schválen
v září 1993, a od té doby jich byla celá řada, nikdy jsem je nepočítal, ale je jich
hodně.
Dělal jste ÚP Zdib v roce 2006, na místě je otázka, zda je dobrý, a nebo je
potřeba udělat nový?
To bych upřesnil. Územní plán Zdib zhotovila společnost AURS, spol. s r. o.,
a vedoucím projektantem byl Ing. arch. Milan Körner, CSc. Já a naše společnost PRISVICH, s.r.o., zajišťovala společně s Obecním úřadem Zdiby jeho
pořízení. Nelze ÚP Zdib hodnotit, zda je dobrý či špatný, protože se jedná
prakticky o nový územní plán jenom z pohledu nového stavebního zákona
č. 183/2006 a vznikl z předcházejícího územního plánování. Územní plán obce
Zdiby byl schválen 29. 12. 2006 tzv. „překlopením“ mezi starým a novým stavebním zákonem. Skutečným autorem územně plánovací dokumentace obce
Zdiby je Ing. arch. Jan Bočan, ten jako první stanovil urbanistickou koncepci
územního rozvoje obce Zdiby, tj. koncepci plošného a prostorového uspořádání území obce. Před ním obec Zdiby žádný územní plán neměla. Myslím,
že arch. Bočan v územním plánu obce Zdiby ve všech směrech reagoval
na potřeby území a jeho obyvatel či vlastníků pozemků, a proto je dobrý.
Samozřejmě, je nutno konstatovat, že je to územní plán většiny, nebylo možné
vyhovět všem požadavkům v území, v tomto směru neexistuje univerzální
územní plán. Vždy se najde menšina, pro kterou je územní plán špatný a kteří
jej požadují zmuchlat a zahodit, a udělat nový, ale žijeme v demokratickém
státu, a tak těmto iniciativám brání relevantní většina. Územní plán je živý
organismus, který se v čase přizpůsobuje všem možným požadavkům
a potřebám různých subjektů, které do něj vstupují a následně se interpretují
řečí územního plánu, a k tomu slouží změny územního plánu.
Takže změna ÚP dostačuje na řešení místních problémů?
Ano, změna územního plánu je zcela dostačují. Systém územního plánování
je regulován státem prostřednictvím stavebního zákona a mnoha dalších
právních předpisů, které jeho zpracování a realizaci podstatně ovlivňují, a to,
že bylo vydání územního plánu svěřeno zastupitelstvu obce, neznamená, že si
zastupitelstvo obce může vydat územní plán čistě podle svých představ,
ale teprve poté, co návrh územního plánu projde úspěšně procesem pořizování, který provádí úřad. Změnou územního plánu je možné zcela konkrétně a lokalizovaně reagovat na místní problémy obce Zdiby, jejích obyvatel a vlastníků
nemovitostí či investorů.
Je pravda, že nový ÚP by umožnil další výstavbu, oproti jen změně ÚP?
Na nový územní plán či změnu stávajícího územního plánu je třeba z hledisek
odůvodnění potřeby vymezení dalších zastavitelných ploch pro výstavbu
pohlížet stejně. Obec Zdiby má platný územní plán Zdib, a proto i pořízení
nového územního plánu znamená změnu toho platného, ale v podstatně jiném
rozsahu, než u prosté změny územního plánu. Nelze proto při vymezování
nových ploch pro výstavbu v novém územním plánu zapomenout na ty již vymezené v předchozím územním plánu a dělat, že neexistují. Tak lze postupovat u toho úplně prvního územního plánu, a ten už tady máme, tím byl územní
plán obce Zdiby v roce 2006.
Takže nový ÚP umožňuje novou rozsáhlou výstavbu?
Zjednodušeně řečeno ANO, ale samozřejmě se musí řídit platnou legislativou
a zapadat do Krajského ÚP.
Jak je to s individuálními žádostmi v rekreačních oblastech o rekolaudaci
na RD?
Rekreační oblasti na území obce Zdiby, ale samozřejmě i jinde, vznikaly
za účelem rekreace jako zahrádky, či chaty, a tak se k těmto oblastem
i přistupovalo, veřejná dopravní a technická infrastruktura byla buď žádná
nebo minimální, ale každopádně nebyla dimenzována na trvalou zátěž, ale
pouze na rekreační o víkendech a dovolených. Obec proto musí důkladně
zvážit, ve které rekreační oblasti umožní územním plánem rekolaudaci neboli

Ano, je to tak. Územní celky, popř. chatařské kolonie, které splňují požadavky
na přeřazení do Výstavby rodinných domů, může obec zahrnout jako celky
do změny ÚP.
Mohou lidé bydlet trvale v chatách?
Podle § 126 odst. 1 stavebního zákona lze stavbu užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby,
nebo v kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci, lze ji užívat jen
k účelu vymezenému v povolení stavby. Z toho je zřejmé, že užívat stavbu
pro rodinnou rekreaci – chatu k bydlení – je v rozporu se stavebním zákonem,
který to klasifikuje jako přestupek u fyzické osoby se sazbou do 500 tis. Kč,
nebo jako správní delikt u právnické osoby a fyzické osoby podnikající se sazbou také 500 tis. Kč. Z výše pokuty vyplývá, že se jedná o závažné porušení
stavebního zákona. Užívání chaty k bydlení nelze ztotožňovat s administrativním přihlášením k trvalému pobytu, které se řídí zákonem č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel, a podle kterého platí, že místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, a to v objektu, který je označen
číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem
a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, a dále platí,
že z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu
ani k vlastníkovi nemovitosti. Stavba pro rodinnou rekreaci může být v rozporu
se stavebním zákonem užívána k bydlení, aniž by současně muselo platit,
že je místem trvalého pobytu.
Jak je to s etapizací a dopravní obslužností?
Etapizace, čili stanovení pořadí změn v území, je nástrojem územního plánování k zamezení překotné a roztříštěné zástavby, popř. povolení zástavby, která nesplňuje obecné požadavky na výstavbu. Etapizace se stanovuje územním
plánem, který vymezí území různých etap a stanoví věcné a časové podmínky
pro vstup do etapizovaných území. Jednou z častých podmínek může být
i dopravní obslužnost pro nově realizované a zkolaudované pozemní komunikace, protože v případě nestanovení této podmínky etapizace by stavebníkům
nic nebránilo využívat pro dopravní obslužnost stávajících pozemních komunikací. Nelze se populisticky spoléhat na provizorní či dočasná řešení.
Kdo je konečným schvalovatelem ÚP Zdib?
Podle nového stavebního zákona se již územní plán neschvaluje, ale vydává.
Územní plán či jeho změnu vydává zastupitelstvo obce na základě návrhu
pořizovatele na vydání územního plánu či jeho změny.
MUDr. Milan Sedlák
inzerce

Dětská burza
Zdibské mamči pořádají
v sobotu 10. 9. 2016 od 14 do 17 hodin
dětskou podzimně-zimní burzu
na hřišti u Sokolovny.
Přijďte si nakoupit, prodat nebo jen strávit
s námi příjemné odpoledne.

Těšíme se na vás.
Registrace pro prodávající a info:
holubovaivca@seznam.cz
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Knihovna dostala velký dárek
Knihovna dostala velký dárek, a to v podobě nových webových stránek,
kde jsou kromě nových knih informace o naší knihovně. Chystáme i
celkový seznam všech knih. Tyto stránky vytvořila zcela nezištně paní
Alena Wachtlová, protože chtěla být naší knihovně nápomocná v něčem,
co knihovně chybí. Tyto stránky spravuje a neustále doplňuje. A kde nás
najdete? Na www.knihovnazdiby.cz.
Hana Jandovská
knihovnice

Výpůjční doba o prázdninách
Jako každý rok bude knihovna otevřena celé prázdniny, a to každou středu od 16 do 19
hodin.
Upozorňujeme čtenáře, že výpůjční doba je jeden měsíc!
Hana Jandovská
knihovnice

inzerce

ONDŘEJ SUCHOPÁR
Léčitel s celostním přístupem
Půlnoční 188, Zdiby

tel.: 602 206 001
mail: ondrej.suchopar@gmail.com

w w w. d o t e k z i v o t a . c z
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Nové knihy v naší knihovně
Abbottová Rachel
Ohrožená
Andrsová Regina
Řvoucí čtyřicítky
Backman Fredrik
Tady byla Britt-Marie
Bagshawe Luise
Kariéristky v akci
Bagshawe Tilly
Farma v údolí
Benková Jana
Pralinky s chilli
Bivaldová Katarina
Čtenáři z Broken Wheel doporučují
Brownová Sandra
Reportér
Brycz Pavel
Střídavá péče pro kukačku
Claserová Světlana
Rusanda na větvi
Cornwellová Patricia
Vlastní krev
Cune Ernest
Ready player one-Hra začíná
Čechová Blanka
Návrat jadranské snoubenky
Čížová Jelena
Čas žen
Donaldsonová Julianne
Panství Edenbrooke
Edelfeldtová Inger
Rituál
Essbaum Jill Alexander
Hau Frau
Frank Dorothea Benton
Sestry hurikánu
Gross John
Arséne Wenger
Guthrie Georgina
Marné touhy snaha
Hannahová Kristin
Slavík
Hautala Marko
Bába Motyka
Heldt Dora
Při návalech alespoň není zima
Chamberlainová Diane
Dvojí život
Child Lee
Odpočívej v pokoji
Jonasson Jonas
Zabiják Anders
Klevisová Michaela
Štěstí je zadarmo
Lindgergová Lotta
Nultá hodina
Linková Charlotte
Ctitel
Marsonsová Angela
Němý křik
Matthews Beryl
Otevřené dveře
Mayerová Gina
Rodinné prokletí
McKinley Tamara
Příslib naděje
Moyesová Jojo
Jeden plus jedna
Nachtmannová Petra
Hodinová manželka
Polrejch Zdenka
Zprávy z nitra

Pospíšilová Jarmila
Když se rojí smrt
Potter Alexandra
Láska z Paříže
Richová Roberta
Porodní bába z harému
Sasková Lucia
Zlatokopka
Scanlan Patricia
S láskou tvá
Serno Wolf
Píseň plačky
Srniček Pavel
Pavel Srniček – vlastními slovy
Stalmann Franziska
V srdci je spousta místa
Škvárovy Věra a Veronika
77 výletů s dětmi přes hranice
Teresa Mummert Jamie McGurie
Sladké nic
Vondruška Vlastimil
Husitská epopej IV.
Ware Ruth
Všude kolem černý les
Weiner Jennifer
Koho miluješ
Whitton Hana
Prsten princezny Judity

Dětské knihy
Braunová Petra
Johana s dlouhýma nohama
Carey Edward
Smetištějn
Cassová Kiera
Dcera
Clareová Cassandra
Mechanický princ
Čtvrtek Václav
Kotě z Kocourkova
Dahl Roald
Jakub a obří broskev
Jonáš Ledecký, Zdeněk Ležák
Karel IV. Pán světa
Kinney Jeff
Deník poseroutky 10
Kipling Rudyard
Mauglí
Lennonová Maria T.
Potížistka proti své vůli
Maasová Sarah J.
Půlnoční kolona
Maasová Sarah J.
Dědička ohně
Milan Starý, Martin Velíšek
Můj svět
Nepil František
Naschválníčci
Neruda Jan
Povídky malostranské
Segarra Mercé
Bible na dobrou noc
Telgemeierová Raina
Ségry
Todd Anna
After-Tajemství
Walliams David
Dědečkův velký útěk
Závadová Kateřina
Jak písmenka stromovala na bydláku

www.obeczdiby.cz

Něco málo o „Brnkách“
Na Brnkách bydlím již několik let a zajímá mě jejich historie. Dopátrala jsem se
k pár informacím, které by vás mohly zajímat, proto bych vám na pokračování
vždy napsala pár informací o jejich historii, které budu čerpat z „vyhozené
brožury“, kterou vydal k 750. výročí Brnek v roce 1978 tehdejší národní výbor
za spolupráce s občanským výborem pro rekreační oblast Brnky, a dále z informací od místních usedlíků. Pokud budete vědět o „Brnkách“ něco víc,
nebo budete mít k Brnkám nějaké dotazy, tak se s námi o ně určitě podělte.
Na začátku své historie byly Brnky pouze tvrzí, a to jak už slovo samo napovídá, bylo
opevněné sídlo menších rozměrů, jednodušší než hrad, při panském statku, na kterém žila drobná šlechta. V průběhu staletí se mnoho nezměnilo. Teprve naše století
přineslo změny. Byly dány sousedstvím hlavního města, které se rozrůstalo
a začalo být lidem těsné. Narůstající průmysl, doprava, hluk, to všechno vyhánělo lidi
za města, do přírody.
Z maličké osady Brnky vyrostla během pár let minulého století velká rekreační
oblast. Zdiby rekreační oblast se dělí na osady: Brnky, Draháň, Brnky – Pod hájem,
Za hájem, Holosmetky, Klecánky, Zlatý kopec a Lada. V roce 1977 byly zřízeno
v těchto oblastech celkem 6 osadních výborů, které dopomáhaly ke komunikaci mezi
tehdy Národním výborem a přáním jednotlivých rekreantů tak, aby každý rekreant
mohl využívat v plné míře aktivního odpočinku a navzájem se nijak ničím neomezovali. V popředí práce osadníků byly hlavně úkoly zaměřené k aktivní zájmové činnosti
mládeže a dětí, pořádaly se dětské karnevaly, kouzelné dny plné her a pro dospělé
byly různé potlachy. V místě, kde dnes je zámek Brnky, v křižovatce ulic Na Návsi,
Sedlecká cesta, byl dříve zahrádkářský klub, kde se pořádaly různé výstavy, tancovačky, ale byl tu i obchod, kde se dalo koupit, jak do dnes místní vzpomínají, všechno.
Pravěcí obyvatelé Brnek, rozhodně již Slované, žili nejprve na vyvýšenině mezi Draháňským potokem a Brneckým potůčkem. Později se z této výšiny přesunuli poněkud
níž, na počátek krátkého bočního úvalu, vybíhajícího z údolí Brneckého potůčku.
Byla to poloha, zřejmě už v oné dávné době vlhká a bažinatá, a proto osada, která
tu vznikla, byla nazvána Brníky. Toto jméno je totiž odvozeno ze staročeského brnije,
které znamenalo hliniště, jíl a bláto. Poprvé se písemně osada Brníky, ve zkomoleném tvaru Brenici, připomíná v roce 1228 mezi osadami, které tvořily zboží kláštera
svatého Jiří na Pražském hradě. Toto bylo v období vrcholného feudalismu, kdy
na českém trůně vládl Přemysl I. V roce 1233 držení těchto vsí, tedy i Brník, potvrdil
svatojiřskému klášteru papež Řehoř IX. Od neznámé doby měl na Brnkách dvůr také
Břevnovský kláštěr. V roce 1381 měl tento dvůr od břevnovského kláštera pronajatý
pražský měšťan Heřman, řečený Salm. To už bylo po smrti Karla IV., za vlády jeho
syna Václava IV.
Martina Cibulková

červenec 2016

Zájezd pro seniory
Obecní úřad Zdiby pořádá dne 3. září 2016 zájezd pro seniory
na zámek Klášterec nad Ohří a Krásný Dvůr.
Cena: 200 Kč
Odjezd v 7:15 ze zastávek autobusů
Přihlášky: telefon 284 890 219, 605 415 197
nebo e-mail hyklova@obeczdiby.cz

Les na Zlatém Kopci zachráněn
Asi před měsícem společnost Lesy Sv. Hubert zakoupila pozemek určený k plnění funkce lesa par. č. 89/31 o výměře 7 408 m2 na Zlatém kopci,
a vyčlenila tuto část lesa k vykácení. Označení stromů k těžbě vyvolalo
silnou reakci mezi obyvateli žijícími v okolí tohoto lesa. Snažili se najít
způsob, jak les zachránit a zastavit těžbu. Ale vzhledem k tomu, že koupě
proběhla podle platného zákona, zbývalo jen jediné, les koupit. Protože
obyvatelům Zlatého kopce moc záleželo, aby k vykácení této části lesa
nedošlo, vedení obce se rozhodlo les zakoupit a postupně jej omladit
a zkultivovat. Toto usnesení prosadilo na zastupitelstvu dne 29. 6. 2016.
Došlo k dohodě o ceně se společností Lesy Sv. Hubert a obě strany
přistoupily k podpisu smlouvy a zanesení stavu do katastru nemovitostí.
Následovat bude vyklizení černé skládky v tomto lese (taky toto usnesení
se podařilo vedení obce prosadit na zastupitelstvu dne 29. 6. 2016),
bezpečnostní prořez lesa a podzimní brigáda (termín bude včas zveřejněn) při vyčištění celého lesa od náletů a odpadků. Následně necháme
zpracovat projekt na lesopark, včetně rybníku a pozemku zahrádkářů,
se kterými jednáme o dlouhodobém pronájmu či prodeji.
Jiří Žáček
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Červen – měsíc myslivosti
a ochrany přírody
Červen je již více než půlstoletí označován za měsíc myslivosti a ochrany přírody.
A určitě právem. V tomto měsíci je v přírodě nejkrásněji. Stromy a keře mají plno listí
a jehličí svěže zelené barvy a na lukách a v okolí vod rozkvétá spousta pestrobarevného
kvítí. V měsíci červnu, kdy příroda prožívá bouřlivý vývoj, se rodí většina mláďat zvěře
i ptáků. Srny kladou srnčata, rodí se mladí zajíci, divocí králíci, líhnou se bažantí kuřata
i mláďata zpěvného ptactva. Právě v této době bychom měli vstupovat do přírody jako
do posvátného chrámu, měli bychom se chovat ohleduplně nejen vůči zvěři,
ale ke všemu živému, ať již ptákům, rostlinám, keřům a stromům. Važme si přírody
a buďme rádi, že se v okolí našich měst a vesnic stále ještě můžeme setkat
s malebnými přírodními scenériemi a krásnými zákoutími oživenými tam žijící zvěří.
Není to tak samozřejmé, jak by se mohlo zdát. Můžeme se o tom ve stále větším měřítku
přesvědčovat i v našem okolí, kdy vlivem další zástavby mizí každoročně hektary
mnohdy kvalitní půdy. Bohužel tento trend se nedá vyloučit ani v budoucnosti. Jako
příklad může sloužit plánovaná výstavba logistického centra firmy Goodman ve Zdibech,
která vzbudila značný odpor obyvatel vesnice. Stejně tak jako v minulých letech i letos
se setkáváme na polích s monokulturou řepky, pěstované na ohromných lánech, která
určitě nepomáhá k zachování druhové rozmanitosti živočichů naší přírody. I přes známé
negativní civilizační jevy zůstávají i v naší honitbě místa s výskytem tradiční zvěře
a ptáků. Pro zajímavost lze zmínit výskyt slavíka v křovinaté stráni ve zdibské lokalitě.
Slyšet noční slavičí tlukot je opravdu zážitek, který je však paradoxně rušen hlukem
kamionů z teplické dálnice.
Myslivci se každoročně nejen v červnu obracejí na všechny spoluobčany, mládež
i dospělé s požadavkem na ochranu přírody a na ochranu všech jejích obyvatel.
Žádáme,aby chovatelé psů nenechali volně pobíhat své čtyřnohé miláčky po honitbě.
Měli by si uvědomit, že bažantí slepice či kachna vyplašená z hnízda se již nevrátí a celá
snůška je tím zničena. Narazíte-li při procházce přírodou na zdánlivě opuštěné srnče
či mládě zajíce, nedotýkejte se ho ani ho nenoste domů či do útulku pro zvířata. Téměř
vždy se nejedná o opuštěné mládě, ale zcela přirozenou situaci, kdy se matka nezdržuje
celý den u mláděte, aby ho nevystavovala pozornosti predátora a přichází k němu jen,
aby ho nakojila. Smutnou skutečností je, že takzvaně zachráněná mláďata přes veškerou
lidskou snahu ve většině případů uhynou.
Jsme přesvědčeni o tom, že budou-li se lidé chovat v přírodě tiše a ohleduplně,
odměnou jim budou nezapomenutelné zážitky. Všem ukázněným a rozumným
návštěvníkům přírody chceme touto cestou poděkovat.
Ing. Jindřich Trpák
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Myslivecké léto
V sobotu 4. 6. 2016 uspořádal Myslivecký spolek Zdiby-Klecany cvičné
střelby na asfaltové terče na střelnici v Bašti. Tyto střelby byly zároveň
soutěží o ceny, a tak ti nejlepší byli odměněni cenami s mysliveckou
tematikou. Za krásného počasí se sešli téměř všichni členové spolku
spolu s některými hosty, kteří tak měli možnost prokázat své střelecké
umění.

Tak jako se každý rok pořádají cvičné střelby, konají se již tradičně
akce na zazvěřování honitby. Z líhňařských středisek bylo zakoupeno
100 ks dospělé bažantí zvěře, která byla umístěna do aklimatizačních
voliér v různých lokalitách naší honitby. Z těchto voliér je pak
vypouštěna do volné přírody, i když ji ještě po nějakou dobu v místě
vypouštění přikrmujeme a zásobujeme vodou. Jedná se o mladou zvěř,
a tak je reálný předpoklad, že bažantí slepice v příštím roce zasednou
na hnízda a vyvedou kuřata. Tímto způsobem se snažíme, aby tato
tradiční zvěř z našich honiteb zcela nezmizela, a dali jsme jí šanci
zvýšit stavy v přírodě.

Také rozmisťujeme v lokalitě honitby, kterou náš spolek užívá, letáčky
s prosbou k majitelům psů, aby dodržovali, především v jarním a letním
období kladení (rození) mláďat v přírodě klid a nenechali své miláčky
volně pobíhat.

I letos se někteří z nás, ve spolupráci s Lionským klubem Praha
Strahov San Giorgio, účastnili screeningu na tupozrakost v mateřských
školkách v katastru naší honitby. Celkem bylo změřeno 151 žáčků,
u 25 z nich pak byla zjištěna odchylka a rodičům doporučena návštěva
u oftalmologa (MŠ Zdiby 78 a 12 odchylek).
Na závěr přejeme čtenářům i redaktorům zpravodaje příjemně prožité
prázdniny či dovolené a těšíme se na opětné shledání na stránkách
tohoto zpravodaje v září.
Ing. Jindřich Trpák

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ

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

Na tomto místě musíme poděkovat městu Klecany i všem okolním
obcím za finanční příspěvek, který je využíván i na program
zazvěřování a péče o zvěř.
V tomto období jsme dokončili obnovu pachových ohradníků kolem
komunikací včetně nástřiků látky odpuzující zvěř. Do konce června
bude při komunikaci Klecany – Větrušice, v úseku zrušeného plotu
sadu instalováno více než osmdesát nových nosičů a proveden nástřik.

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

Myslivecký hospodář

Myslivecká stráž

V průběhu léta se budeme snažit zajistit krmení pro zimní sezónu
včetně minerálních doplňků, a to jak nákupem, tak dary od sponzorů
z oblasti zemědělského podnikání.
11
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Fotbal ve veltěži

Klub biatlonu Klecany p. s.
přijme nové členy

Skončila fotbalová sezóna 2015/2016 a můžeme bilancovat.
Přípravka – mladší
Vedoucím mužstva byl Zdeněk Zapletal, kterému pomáhal trénovat Radim Slezák.
V minulém vydání zpravodaje jsem ho zapomněl uvést, za což se mu velice omlouvám.
Oba dva odvedli velký kus práce a svoji kvalifikaci si chtějí ještě zvyšovat, protože se
přihlásili do trenérského kurzu, který jim pomůže zdokonalit se ve vedení tréninků. Jinak
jejich svěřenci v jarní části soutěže skončili ve své tabulce na krásném 4. místě
s následující bilancí: ze 30 zápasů jich 9 vyhráli 1 remizovali a 20 prohráli, získali
28 bodů a měli skóre 84:135.

Holky a kluky, které baví závodit v běhu, chtějí se naučit soustředit na střelbu ze vzduchovky, běhat na běžkách. Děti od 7 do 12
let, které láká jezdit s partou kamarádů na soustředění a na závody. Trénujeme ve středu od 15:30 v Klecanech.
S novou partou začínáme již táborem na konci prázdnin.
Tak se neváhejte včas přihlásit!
Šimon Matoušek
774583694
s.matous@volny.cz
www.facebook.com/biatlon.klecany

Přípravka – starší
Vedoucí mužstva byla Romana Nováková, které pomáhal Petr Pecháček. Hráli svoji soutěž turnajově systémem 5+1. Toto mužstvo bylo jednoznačně naším nejlepším týmem.
V elitní skupině okresu Praha-východ obsadilo v konečném hodnocení 4. místo, kdy
ze 30 odehraných utkání 12 vyhrálo, 5 remizovalo a 13 prohrálo. Posbíralo 41 bodů
a mělo skóre 75:61. Bohužel, po odehrání soutěže se toto mužstvo takřka rozpadlo, protože odchází několik hráčů a tak tuto kategorii v nadcházejícím ročníku mít nebudeme.
Touto cestou bych chtěl moc a moc poděkovat oběma trenérům a zvláště pak Romaně
Novákové, která mužstvo měla od úplných „capartů“ a z některých se jí podařilo udělat
velice slušné fotbalisty.
Mladší žáci
Vedoucí mužstva byla Tereza Grňová a pomáhal jí Lukáš Fousek. Tato věková skupina již
hrála na polovinu fotbalového hřiště s brankami 2 x 5 m. Mužstvo skončilo v Okresním
přeboru mladších žáků na celkovém 12. místě, kdy z 24 utkání jich 3 vyhrálo,
1 remizovalo a 20 prohrálo. Získalo 10 bodů a celkové skóre měli 35:132. Toto mužstvo
také bohužel nebude již pokračovat a hráči přejdou rovnou do starších žáků. Končí trenér
Lukáš Fousek se svými syny Máťou a Tadeášem, kteří se stěhují a určitě budou hrát
v novém působišti.
Starší žáci
Vedoucím mužstva byl Zdeněk Jurkeník společně s Liborem Bartošem a Zdeňkem
Vošalíkem. Chlapci hráli již normální fotbal na celé hřiště a ve své druhé sezóně obsadili
krásné 6. místo, kdy z celkového počtu 22 utkání jich 11 vyhrálo, 3 remizovalo
a 8 prohrálo. Nasbíralo 36 bodů a celkové skóre měli 69:31. Bohužel také toto mužstvo
se musí obměnit, protože z věkových důvodů končí Filip Zajac, Lukáš Audy, Ondra Nejedlý, Matyáš Šedivý, Ondra Bartoš, Jan Vošalík. Doufám, že chlapci na fotbal nezanevřou
a budou pokračovat v dorosteneckých klubech.
Tímto bych chtěl poděkovat všem trenérům a i hráčům za vzornou reprezentaci našeho
oddílu a těm, kteří u nás končí, aby jim vyšlo vše, co si přejí, a aby se jim dařilo jak
v osobním, tak i sportovním životě. Pro nadcházející sezónu budeme mít tedy dvě mládežnická družstva, a to mladší přípravku a starší žáky.
Muži – IV. třída
Muži nakonec svoji jarní část IV. třídy odehráli vcelku dobře a v tabulce obsadili celkové
9. místo, když z 26 utkání jich 11 vyhráli, 3 remizovali a 12 prohráli. Získali 36 bodů
a celkové skóre měli 63:49. Pro nastávající sezónu by to již chtělo kádr stabilizovat a konečně zaútočit na vyšší pozice. Ovšem vzhledem k novému přestupnímu řádu, budeme
rádi, když tento kádr udržíme a žádné posily již neseženeme.
Závěrem bych chtěl popřát všem dětem krásné prázdniny a dospělým příjemně strávenou dovolenou. S tradičním „Sportu zdar a veltěžskému zvlášť“.
Zdeněk Jurkeník
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Region Nad Prahou zná
své cyklistické Mistry
Prosluněná neděle 22. 5. přivítala téměř 250 závodníků, kteří si to rozdali
v závodech na horských kolech. Pořadatelé ze Sokola Veltěž s podporou MAS
Nad Prahou připravili technickou trať, která prověřila zdatnost všech zúčastněných.
Byla radost se dívat, jak borci bravurně zdolávají nově přidané překážky v podobě skoků,
kládiček, pumptracku nebo rockgardenu. V mnoha kategoriích to byly závody doslova na
ostří tlustých plášťů až do cílové rovinky, kdy o vítězi rozhodovaly vteřiny. A kdože všechno se tedy stal Mistrem regionu Nad Prahou pro rok 2016 s právem nosit mistrovský
dres v duhových barvách?
Izabela Bulvasová (Sedlec)
Eva Limberská (Bašť)
Emma Ničová (Klecany)
Štěpán Bulvas (Sedlec)
Evelína Kuchařová (Zdiby)
Jakub Studnička (Husinec-Řež)
Vendulka Strakatá (Husinec-Řež)
Kryštof Král (Klecany)

Veronika Mišoňová (Sedlec)
Filip Jech (Klecany)
Magdalena Mišoňová (Sedlec) – 2x
Matěj Kdýr (Odolena Voda) – 2x
Jana Řehořová (Zdiby)
Václav Šír (Klecany)
Martin Hrnčíř (Zdiby)
Petr Cuc (Bašť)

Vítěze při slavnostním vyhlašování dekorovali paní Ing. Iva Cucová, starostka obce Bašť
a pan Mgr. Martin Kupka, starosta obce Líbeznice a kandidát na hejtmana Středočeského kraje.
Samozřejmě všem letí velká gratulace.
(pm)

www.obeczdiby.cz
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Akce Kros Zdiby-Klecany
V sobotu 25. června 2016 se v Klecánkách u přívozu, v malebném okolí řeky Vltavy, uskutečnil premiérový ročník závodu Kros Zdiby-Klecany, pořádaný Spolkem
Sport4active ve spolupráci s Prague Triatlon Team z. s. Závod podpořily rovněž
Středočeský kraj, obce Zdiby a Klecany a sponzoři (Ahold a.s., Pepsi co s. r. o.
a Pivovary Staropramen a. s.).
I přes vysoké teploty, které dosahovaly až k 35 stupňům, se na startu sešlo
přes 80 účastníků. „Účast takového počtu závodníků nás nesmírně těší a pochopitelně
nám dodává motivaci do dalšího ročníku,“ hodnotil vydařenou akci předseda Spolku
Sport4active a hrdý občan Zdib Milan Baier.
Vítězem hlavního závodu, který se stejně jako štafety běžel na trati 6,8 km, se stal
David Pavlišta s vynikajícím časem 28:51 sekund. Závodníci měli možnost ozkoušet své
síly jak na asfaltovém povrchu podél řeky Vltavy, tak i na lesních cestách, které tvořily
polovinu celé trasy.
V rámci této sportovní akce by uspořádány i dětské závody pro děti ve věku 4-15 let.
Děti ve věku 4-6 let si měly možnost vyzkoušet své síly spolu s rodiči na 50 m trase.
Další věkové kategorie a jim určené trasy byly: 7-8 let (100 m), 9-10 let (250 m),
11-13 let (450 m) a 14-15 let (900 m).
„Velké množství přihlášených dětí ukazuje, že tento typ sportovních akcí má v Čechách
velkou budoucnost. Pevně doufám, že příští rok zde přivítáme ještě více závodníků,“ říká
ředitel závodu Karel Hájek.
Celou sportovní akcí provázel televizní reportér a sportovec Stanislav Bartůšek. V rámci
pořádaného doprovodného program představil moderátor Martin Hrdinka návštěvníkům
Český animační team, kapelu Cukr. Návštěvníci měli možnost poslechnout si známé hity
z muzikálů Pomáda a Magdalena. Pro děti byly připraveny různé zábavné atrakce
ve formě skákacích hradů a dalších atrakcí.
Premiérový ročník závodu Kros Zdiby-Klecany se tak dle ohlasů zúčastněných běžců
vydařil. „Chtěl bych tímto poděkovat všem sponzorům a partnerům akce. Pevně doufám,
že v hojném počtu se na tomto místě sejdeme i napřesrok,“ uzavírá Milan Baier.
Sport4active

5. ročník volejbalového turnaje
ve Veltěži
5. ročník volejbalového turnaje ve Veltěži proběhl letos v sobotu 28. května. Sešlo se
nás, jak je dobrým zvykem, pět týmů po šesti hráčích, k tomu pár fanoušků a spousta
komentátorů (nejen dětského věku). Dorazily tradičně týmy: Vopičky z Klecan – dosud
neporažený výherce předchozích ročníků, Sebranka z Bohnic, SK Vrbičky (letos v neobvyklé sestavě) a Sokol Veltěž sestavil dva týmy – Jardovy ženy a Zdibskou beznaděj.
Během ranní přípravy hřiště a občerstvení jsme s obavami diskutovali nepříznivé
dešťové předpovědi, abychom se pak celý den schovávali před sluncem a nadměrným
horkem. Velké procento účastníků se s přibývajícími stupni na teploměru chladilo pivem
či zmrzlinami, zbývající dobroty obhospodařovali opět Pavlína s Mílou od Vrbiček. Zápasy
tradičně pískal Aleš.
Finále se zdibští zúčastnili pouze fanděním, a jako vždy závěrečný souboj patřil
Vopičkám a Sebrance. A tak jedinou velkou změnou oproti loňskému ročníku byla cesta
putovního poháru, který po čtyřech letech zamířil do Bohnic.
Děkujeme Janě Klementové za organizaci celé akce, přípravu občerstvení a shromáždění hodnotných cen pro zúčastněné. Sokol Veltěž akci podpořil finančně a Pekařství
U Píchů opětovným dodáním výborného chleba a maximalistického koláče.
Za rok na shledanou, ve stejně dobré náladě, povedeném počasí a ještě lepší sportovní
kondici!
Zuzana Rozsívalová
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Ohlédnutí za cyklistickým jarem
Tento článek vznikal velmi obtížně. Informací je totiž tolik, že to vydalo
na 6 článků, a to už přišlo i nám moc. Takže pěkně znova od začátku a hlavně
stručně!
Loňské výsledky byly tak trochu hozenou rukavicí a zároveň závazkem, abychom je
potvrdili i v letošní sezoně. Po přečtení následujících řádků si udělejte sami názor, jak
se nám to daří.
Český pohár v Cross Country MTB
Máme za sebou další dva závody ČP XCO – v Kutné Hoře a Brně. Ve starších žákyních
převezly Zuzana Kadlecová a Aneta Novotná dvakrát double! Dvě 4. místa pro Magdalenu Mišoňovou v kadetkách. Těsně pod bednou jezdící Veronika Mišoňová a výborný
a zlepšující se Filip Jech – naposledy 10. místo v nabité kategorii žáků.
Cyklodny Hartmanice
Celkem 19 členů (děti+trenéři) absolvovali čtyřdenní soustředění na Šumavě
v kopcích. Dlouhé těžké výjezdy a ještě krkolomnější sjezdy, to je to, co nás vždy
posune o kus dál. Příjemné bylo také náhodné setkání s klecanským starostou během
jedné vyjížďky a společné pivko.
Král Šumavy
Magdalena Mišoňová si odskočila v rámci soustředění na cyklomaraton Král Šumavy
a ovládla absolutní pořadí žen na trati 45 km ve vynikajícím čase.
Pražské schody
Magdalena Mišoňová také dostala příležitost se zúčastnit legendárního závodu Pražské schody. Hezký, extrémně těžký a intenzivní závod na 20 minut + 1 kolo. Poprvé
ve více než 20leté historii závodu byla vypsána spojená kategorie žen a juniorek.
Na startu se sešla velká řada zvučných jmen, vesměs současných či bývalých mistryň
republiky – Jitka Škarnitzlová, Vendula Kuntová, Pavla Havlíková, Barbora Průdková,
Karla Štěpánová a exmistryně světa Maja Wloszczowská. Madla se ze 13. příčky
po prvním kole posunula k vysněné desítce, aby nakonec po šesti kolech protnula
cílovou pásku na vynikajícím 9. místě. Výsledek je o to cennější, že byla absolutně
nejmladší ve startovním poli.
XCO Beckov
Úspěšně jsme uspořádali společně s podporou MAS Nad Prahou další ročník závodu
na horských kolech a Mistrovství MAS Nad Prahou. Vylepšená trať přilákala mnoho
nových závodníků a ustanovili jsme nový rekord v počtu účastníků (cca 240). A byl to
závod úspěšný i výsledkově, neboť naši borci vybojovali 6x zlato, 6x stříbro, 4x bronz.
A k tomu máme 6 mistrů Regionu Nad Prahou pro rok 2016.
3. díl Pražského poháru Beckov
Máme za sebou úspěšnou premiéru jako pořadatel 3 dílů seriálu Pražský pohár MTB.
Závod se opět vydařil, sešla se vynikající konkurence a naši borci se opět neztratili!
Tři první místa a několik dalších medailí, to je náš výsledek.
Seriál Česyk
Právě jsme za polovinou tohoto dětského seriálu a oranžové dresy čeří vody na předních místech. V průběžném pořadí Filip Jech zatím vede, Simona Tichá je na 5. místě,
Kačka Suchá (10.), Kryštof Král (3.), Jonáš Hynek (4.), Prokop Miňovský (6.), Vojtěch
Suchý (8.), Vilém Čermák (10.), Matěj Hynek (2.), Mikuláš Děták (4.), Petr Miňovský
(6.), Lukáš Novotný (7.). A to jsme jmenovitě uvedli jen závoďáky do 10. místa.
Seriál SPINFIT
Adam Hošek má jako letošní prioritu právě tento seriál a vede si více než úspěšně.
Po polovině odjetých závodů je na prvním místě ve své kategorii.
Soustředění Špindl & Pec
Podařil se i tento prodloužený víkend, jak jinak než v kopcích a zpestřený přípravou
na trati ČP XCO v Peci p. Sněžkou na asi nejtěžší trati v ČR. Po prvopočátečním šoku
pro nováčky nakonec i oni udělali obrovský posun v technice – prostě a jednoduše
zase Ti báječní prckové sjedou a vyjedou více.
Houšťka, Višňovka
Ríša Roth si dojel pro bronz na dětských závodech v Houšťce a Kačka Suchá suverénně zvítězila na závodech ve Višňovce.
(pm)
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Dětské sportovní dopoledne
V neděli 29. 5. 2016 se na hřišti u sokolovny konalo Dětské sportovní
dopoledne, které pořádal TJ Sokol Veltěž ve spolupráci s SDH Zdiby.
Sešlo se celkem 81 dětí, které byly rozděleny do jednotlivých věkových
kategorií a soutěžily v následujících disciplínách: v běhu, skoku v pytlích,
hod kriketovým míčkem, medicinbalem, tenisovým míčkem, skoku

do dálky, jízda na koloběžce (odstrkovadle), hodu na plechovky, opičí
dráze, překážkovém běhu. Bylo krásné počasí a myslím si, že se
dopoledne vydařilo.
Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další rok.
Zdeněk Jurkeník

POŘADÍ NA PRVNÍCH TŘECH
MÍSTECH V CELKOVÉM
HODNOCENÍ

Dívky 3-4 roky

Chlapci 5-6 let

Dívky 9-10 let

Chlapci 11-12 let

1. Lucie Horynová a Veronika Polívková
2. Tereza Musílková
3. Lucie Voborníková

1. Jan Bartoš
2. Jáchym Sýs
3. Michal Voves

1. Ema Sýsová
2. Vendula Klusová
3. Kateřina Kolářová

1. Dominik Nepraš
2. Michal Kamarád
3. Vojtěch Sýs

Dívky 1-2 roky

Chlapci 3-4 roky

Dívky 7-8 let

Chlapci 9-10 let

1. Barbora Voráčková
2. Anežka Pátková a Tereza Kvídová
3. Jasmína Tichánková

1. Patrik Doulík
2. Matyáš Hlubuček
3. Vojtěch Horyna

1. Evelína Kuchařová
2. Klára Wiesnerová
3. Veronika Klausová

1. Kryštof Kunický
2. Aleš Česnek
3. Jan Matějka

Chlapci 1-2 roky

Dívky 5-6 let

Chlapci 7-8 let

Dívky 11-12 let

1. Milan Brázda
2. Filip Matašák
3. Lukáš Tesař

1. Natálie Urbánková
2. Anna Kamarádová
3. Aneta Tesařová

1. Jan Horyna
2. Adam Jirků
3. Martin Voves

1. Pavlína Kuchařová
2. Veronika Kolářová
3. Tereza Bulvasová
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Herbert Spencer: Životní síla...

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

rozměry a ceník inzerce

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

CELÁ STRANA
na spad

1/2 STRANY
na výšku, na spad

1/2 STRANY
na šířku

210 x 297 mm
+ 5 mm přesah

210 x 148 mm
+ 5 mm přesah

190 x 130 mm

3 000 Kč

1 500 Kč

1/2 STRANY
na šířku, na spad

1/4 STRANY
podval, na spad

1/4 STRANY
na 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

