A PŘÍRODNÍHO PARKU

i rozvoje a celkového zkvalitnění veřejného
h, včetně dopravní a technické infrastruktury,
základní cíle projektu patří:
edí pro volnočasové aktivity, sportovní
rámci návsi a přilehlého parku;
erencí pěšího provozu ve formě obslužných
hodníkem a veřejným osvětlením;
mě, s minimalizací podílu zpevněných ploch,
ením, určené k setkávání lidí, relaxaci a
h akcí;
vlastním lokálním biotopem ve formě
yšší zelení, vodního prvku a naučné stezky;
toku a vytvoření přírodního mokřadu
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mfiteátru v podobě terénních valů

vsi se sousedním parkem širokým koridorem
m vozidel;
elné stěny včetně propustku původní
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revitalizace
brnky – Studie

chodník opěrná
zeď

dřevěný
e zastávkami
ezky pro
a zajímavou
mokřadem.

čním

Pohled A
Jezírko bude vyčištěno a jeho břehy upraveny.
Z nového mola s lavičkou budou děti moci krmit
kachničky.

www.obeczdiby.cz

ÍSTĚ OPĚRNÉ ZDI
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Varovný
a výstražný
systém
ve Zdibech
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Pohled B
Rozšíření mlatové cesty neslouží jen pro otáčení vozidel
obsluhujících technické zařízení, ale je využito i pro
posezení u opravené vodní pumpy. Stávající drátěný plot
by měl být nahrazen plotem z dřevěných latí.

Pohled C
Rekonstrukce návsi. Vozovka i chodník jsou v jedné
rovině a prostor je vydlážděný. Toto opatření slouží
ke zvýraznění přednosti chodců a společenské funkce
prostoru.

4
Svah na jihu parku
se využije k vybudování
přírodního amfiteátru.

8
Potok protékající
mokřadem.
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NÁVSI A PŘÍRODNÍHO PARKU, ZDIBY - BRNKY
zadavatel: Obec Zdiby, Průběžná 11, 250 66, Zdiby

Chcete mít vždy
aktuální infoRmace
o dění v obci?

zaregistrujte
se na
www.obeczdiby.cz

kroužek malý
zdravotník
strana 8
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Výpisy z usnesení zastupitelstva obce Zdiby za říjen a prosinec 2016
Usnesení z 26. 10. 2016:
Usnesení č. 1/10/16
a) Zastupitelstvo obce Zdiby schvaluje zpracování a podání projektu „Nástavba ZŠ na budově
MŠ – Zdiby“ do programu 133310 - Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních
škol zřizovaných územně samosprávnými celky v letech 2017 až 2018, vypsaný MŠMT ČR
a zavazuje se spolufinancovat projekt v minimální výši 15 % z celkových nákladů projektu.
b) Zastupitelstvo obce Zdiby bere na vědomí, že maximální rozpočtové náklady akce jsou
42 152 201 Kč s DPH.
Hlasování: P – 6 – T, Ž, JU, W, Z, JO / PT – 0 / Z – 4 – O, S, Č, D / NE – 1 – K
Usnesení č. 2/10/16
Zastupitelstvo obce Zdiby schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě s obcí
Sedlec.
Hlasování: P – 10 – T, Ž, JU, JO, W, Č, K, Z, D, S / PT – 0 / Z – 1 – O / NE – 0
Usnesení č. 3/10/16
Zastupitelstvo obce Zdiby schvaluje zrušení čl. 4 OZV č. 3/2015. Účinnost této změna nastává
dnem zveřejnění.
Hlasování: P – 10 – T, Ž, JU, JO, W, Č, K, Z, D, S, O / PT – 0 / Z – 0 / NE – 1 – Č
Usnesení č. 4/10/16
Zastupitelstvo obce schvaluje Vnitřní předpis č. 1 obce Zdiby v předloženém znění.
Hlasování: P – 6 – T, Ž, JU, JO, W, Z / PT – 5 – S, D, Č, K, O / Z – 0 / NE – 0
Usnesení č. 5/10/16
Zastupitelstvo obce volí paní Blanku Kubalovou nar. XXX, bytem XXX, Zdiby do funkce přísedící
Okresního soudu Praha-východ.
Hlasování: P – 11 – T, Ž, JU, JO, W, Č, K, Z, D, S, O / PT – 0 / Z – 0 / NE – 0
Usnesení č. 6/10/16
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
Hlasování: P – 8 – T, Ž, JU, JO, W, K, Z, S / PT – 1 – 0 / Z – 2 – Č, D / NE – 0
Usnesení č. 7/10/16
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k vyčíslení škody způsobené obci panem Měchurou a k provedení dalších úkonů vedoucích k vymáhání škody.
Hlasování: P – 6 – O, JU, S, K, Č, D / PT – 0 / Z – 5 – T, Ž, W, JO, Z / NE – 0
Usnesení č. 8/10/16
Zastupitelstvo obce revokuje Usnesení č. 2/5/16 „Zastupitelstvo obce Zdiby schvaluje započít
bezodkladně práce na novém územním plánu, který by vyřešil koncepční změny v území
a pověřuje starostu obce realizací tohoto usnesení,“ ze dne 17.5.2016.
Hlasování: P – 6 – T, Ž, JU, JO, W, / PT – 5 – S, D, Č, K, O / Z – 0 / NE – 0
Usnesení č. 9/10/16
Zastupitelstvo obce revokuje Usnesení č. 4/5/16 „Zastupitelstvo obce Zdiby pověřuje starostu,
aby učinil všechny nezbytné právní kroky k okamžitému zastavení zpracovávání změny č. 1
územního plánu a jednal v tomto smyslu s Ing. Vichem“ ze dne 17. 5. 2016
Hlasování: P – 6 – T, Ž, JU, JO, W, Z / PT – 5 – S, D, Č, K, O / Z – 0 / NE – 0
Usnesení č. 10/10/16
Zastupitelstvo obce revokuje Usnesení č. 5/5/16 „Zastupitelstvo obce Zdiby:
1) schvaluje ukončení Smlouvy o správě a údržbě veřejného osvětlení v obci Zdiby se společností Obec Zdiby – reality, s.r.o.,
2) ukládá starostovi obce v souladu s ČI. X., odst. 1.1 Smlouvy podepsat písemnou dohodu
obou smluvních stran, a to k datu 31. 8. 2016,
3) ukládá starostovi obce bezodkladně vyhlásit veřejnou zakázku na správu a údržbu veřejného osvětlení v obci“ ze dne 17. 5. 2016.
Hlasování: P – 6 – T, Ž, JU, JO, W, Z / PT – 5 – S, D, Č, K, O / Z – 0 / NE – 0
Usnesení č. 11/10/16
Zastupitelstvo obce Zdiby bere na vědomí informace o činnosti orgánů obce.
Hlasování: P – 6 – T, Ž, JU, JO, W, Z / PT – 0 / Z – 2 – Č, D / NE – 3 – O, K, S
Usnesení z 21. 12. 2016:
Usnesení č. 1/12/16
Zastupitelstvo obce
a) Bere na vědomí informaci pořizovatele o „Vyhodnocení projednávání návrhu zprávy
o uplatňování územního plánu Zdib“, uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení.
b) Schvaluje zprávu o uplatňování územního plánu Zdib (dále jen „Zpráva“) podle § 6 odst. 5
písm. e) a § 47 odst. 5 ve spojení s § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“), za období od vydání územního plánu Zdib (dále také jen „ÚP Zdib“) dne 12. října
2010, jejíž součástí jsou pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Zdib, uvedenou
v příloze č. 1 tohoto usnesení s těmito úpravami
1. v kapitole 6 „Pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu v rozsahu zadání
změny“ odstavci 6.4. „Požadavky obce“ se mezi první a druhou odrážku vkládá nová
odrážka tohoto znění: „prověřit možnosti doplnění podmínek využití (regulativy) zastavitelné
plochy Z19 pro občanské vybavení – komerční zařízení plošné rozsáhlá (OK) s ohledem
na okolní obytnou zástavbu a nemovité kulturní památky tak, aby při zachování stávající
maximální výšky stavby nad rostlým terénem bylo určeno jasné nastavení % zastavěnosti,
% zeleně s vymezením zastavěné plochy tak, že její součástí je plocha zpevněná, jakož
i výslovným stanovením požadavku přiměřeného hmotového rozsahu objektu vůči okolní
zástavbě;“;
2. v kapitole 7 „Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 územního
plánu na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona)“ Zprávy se před třetí
odstavec od konce kapitoly vkládá nový odstavec tohoto znění: „Vyhodnocení SEA se zaměří
na zachování a zlepšování kvality životního prostředí a snižování intenzity automobilové
dopravy.“;
c) Ukládá starostovi
1. zabezpečit zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Zdib na základě schválené zprávy o uplatňování ÚP Zdib podle § 55 odst. 1 stavebního zákona;
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2. zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup zprávu o uplatňování ÚP Zdib v souladu
s § 165 odst. 3 stavebního zákona;
3. předat dokument „Zpráva o uplatňování územního plánu Zdib – Doklady o pořizování
a schválení“ po jednom vyhotovení obci Zdiby, výkonnému pořizovateli, společnosti PRISVICH, s. r. o. a zhotoviteli návrhu změny č. 1 ÚP Zdib.
Hlasování: P – 6 – T, Ž, JU, W, Z, Č / PT – 0 / Z – 2 – K, JO / NE – 3 - S, O, D
Usnesení č. 2/12/16
1) Zastupitelstvo obce Zdiby schvaluje podání žádosti o dotaci z OPŽP Výzva č. 47 Prioritní osa
1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní Specifický cíl 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření na projekt „Zpracování digitálního povodňového plánu obce
Zdiby a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec
Zdiby“
2) Zastupitelstvo obce Zdiby pověřuje starostu obce realizací usnesení a všech nezbytných
kroků s tím spojených.
Hlasování: P – 9 – T, Ž, JU, JO, W, Č, K, Z, D / PT – 0 / Z – 1 – S / NE – 1 – O
Usnesení č. 3/12/16
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu auditora za rok 2015 a Zprávy o daňové kontrole
za roky 2012 a 2013 týkající se hospodaření v Obec Zdiby – reality s.r.o.
Hlasování: P – 6 – T, Ž, JU, JO, W, Z / PT – 4 – S, D, Č, K / Z – 0 / NE – 1 - O
Usnesení č. 4/12/16
1) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2016.
Hlasování: P – 8 – T, Ž, JU, JO, W, Z, D, Č / PT – 2 – S, K / Z – 0 / NE – 1 – O
2) Zastupitelstvo obce Zdiby, v případě nutnosti změny rozpočtu do konce roku 2016, tuto
změnu schvaluje a vezme ji na vědomí v roce 2017.
Hlasování: P – 6 – T, Ž, JU, JO, W, Z / PT – 1 – S / Z – 3 – K, D, Č / NE – 1 – O
Usnesení č. 5/12/16
a) Zastupitelstvo obce Zdiby schvaluje finanční podporu projektu „Revitalizace střechy a podlahy sokolovny, včetně nové elektroinstalace“ z výzvy MŠMT z Programu 133510 pro rok
2017, „Podpora materiálně technické základny sportu“, v maximální výši 1 mil. Kč. Podpora
bude poskytnuta za podmínky získání dotace MŠMT z Programu 133510 pro rok 2017,
„Podpora materiálně technické základny sportu“.
b) Zastupitelstvo obce Zdiby schvaluje rozpočet obce Zdiby na rok 2017. Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočet jako schodkový, schodek je kryt z přebytků let minulých.
Hlasování: P – 10 – T, Ž, JU, JO, W, Č, K, Z, D, S / PT – 0 / Z – 0 / NE – 1 - O
VYSVĚTLIVKY:
P – Pro návrh, PT – Proti návrhu, Z – Zdržel se, NE – Nehlasoval
T – Tvrdý, JU – Jurkeník, JO – Jordanov, Ž – Žáček, S – Smetana, O – Oborníková, K – Krejcar,
W – Wachtl, Z – Zápotocký, Č – Česnek, D – Davídek

Nechte si posílat údaje pro placení daně z nemovitých
věcí do Vaší e-mailové schránky!
Proč?
Nebudete mít starost, jestli Vám bude včas doručena složenka.
Vždy budete mít údaje pro placení daně z nemovitých věcí u sebe ve své
e-mailové schránce, ať jste kdekoli.
Když zapomenete zaplatit daň z nemovitých věcí, správce daně Vám zašle
upozornění na e-mail.
Budete moci zaplatit daň z nemovitých věcí pomocí QR kódu v pohodlí
Vašeho domova.

Kdo může tuto službu využít?
Poplatník daně z nemovitých věcí, který nemá zřízenu službu placení daně
prostřednictvím SIPO.
Poplatník daně z nemovitých věcí - právnická osoba, která nemá zřízenu
datovou schránku.

Jak na to?
1)

Vyplníte
Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem.
Formulář najdete na podatelnách finančních úřadů
nebo na www.financnisprava.cz pod záložkou daňové tiskopisy.

2)

Tuto žádost doručíte finančnímu úřadu, u kterého jste poplatníkem daně
z nemovitých věcí.

Přihlášení k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail na zdaňovací období roku 2017 je možné do 15. března 2017. Poplatníkům, přihlášeným
k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, nebude zaslána
složenka.
www.financnisprava.cz

www.obeczdiby.cz

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

leden 2017

Zápis do školy
a školky
V letošním roce dochází k posunu termínů zápisů do školy
a školky. Školní zápisy budou
probíhat během dubna a školkové v první polovině května.
Přesné termíny budou zveřejněny
v dostatečném předstihu.
Den otevřených dveří v základní
škole bude probíhat dne
15. 2. 2017 ve 14:00 hodin.

informace pro občany
1. Platba TKO na rok 2017 pro občany trvale bydlící v obci Zdiby
Termín: 4. 1. - 28. 2. 2017
Částka: 500 Kč/osoba
Po zaplacení obdržíte na obecním úřadě známku na vývoz nádoby.
2. Platba TKO na rok 2017 za rekreační objekty
Termín: 4. 1. - 28. 2. 2017
Částka: 500 Kč/objekt

Místostarostové
telefon: 284 890 220
e-mail: zdiby@obeczdiby.cz

Číslo účtu................................................................................................ 2623201/0100
Částka za rekreační objekt..............................................................................500 Kč/rok
Poplatek za vývoz u rekreačního objektu.................................................. + 1 025 Kč/rok
Variabilní symbol.................................................................................................... 1117
Specifický symbol............................................ katastrální území + evidenční číslo chaty
(včetně nuly)
k. ú. Přemyšlení............................................................................................................ 5
k. ú. Zdiby..................................................................................................................... 7
k. ú. Brnky.................................................................................................................... 8
Do poznámky: Adresa rekreačního objektu, jméno vlastníka

Sekretariát
telefon: 284 890 013
e-mail: dobrevova@obeczdiby.cz

Vzor: platba za TKO rok 2017 za chatu evidenční číslo 0135 v ulici Bojínkova, k. ú. Brnky,
majitel Josef Novák – variabilní symbol 1117, specifický symbol 80135, do zprávy
pro příjemce: Bojínkova, Novák

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

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

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

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

Zdibský zpravodaj
Vydavatel: Obec Zdiby
Průběžná 11, 250 66 Zdiby
Evidováno Ministerstvem
kultury ČR pod číslem
E 12691.
Redakční rada:
Jiří Žáček, Martina Cibulková,
Zdeněk Jurkeník, Milan Sedlák.
Editor:
Milan Sedlák
Vychází nepravidelně.
Autorem neoznačených
příspěvků je redakční rada.
Zdibský zpravodaj je
doručován domácnostem
ve Zdibech zdarma.

Lesopark Brnky
Byly zahájeny práce na zřízení lesoparku Brnky. Pracovníci údržby
vysekávají a likvidují křoví a náletové porosty v celém úseku. Pan
architekt František Denk připravuje návrh celého centrálního území
v části Brnky tak, aby toto území
plnilo funkci náměstí, možnosti
shromažďování a využití volného
času. Tímto bychom vás rádi
seznámili s první verzí návrhu
k připomínkování (viz také str. 5).

odvoz vánočních
stromků

Důležité: Neidentifikovatelná platba bude vrácena zpět a plátce této platby bude
veden jako dlužník.
Platnost známky na rok 2016 končí dnem 28. 2. 2017.
3. Poplatek za psa na rok 2017
Termín: 4. 1. - 30. 6. 2017
Částka: 350 Kč/pes, další pes 450 Kč
Pokud je pes čipovaný, sleva 150 Kč po dobu 3 let.
Pokud je majitel psa senior, poplatek 200 Kč/pes, další pes 300 Kč.
Platby lze hradit v hotovosti i platební kartou na pokladně OÚ Zdiby, složenkou
nebo bankovním převodem na číslo účtu: 2623201/0100.
Úřední hodiny pokladny pro výběr poplatků:
Pondělí
8:00-12:00
13:00-18:00
Úterý
8:00-12:00
Středa
8:00-12:00
13:00-17:00
Čtvrtek
8:00-12:00

Vánoční stromky vyhazujte
ke kontejnerům, budou odvezeny údržbou obce. Děkujeme.

Hřebíky
na Zlatém kopci
Zní to neuvěřitelně, ale takovéto množství hřebíků a šroubů
nasbírá každý víkend paní Široká na křižovatce ulic Půlnoční
a Zdibská. Kdo a proč to tam
hází není nikomu jasné a proto
žádáme všechny sousedy
o pomoc při odhalení a usvědčení pachatele.

Posunutí termínu dokončení studie
Vzhledem k dlouhodobému onemocnění projektanta, který zpracovává dopravní bezpečnostní studii hlavní ulice Průběžná, jsme nuceni
posunout slíbený termín vyvěšení a připomínkování této studie příbližně
o jeden měsíc. Tímto se omlouváme.
inzerce

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek

prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant
– černý, modrý, žlutý, bílý a kropenatý.

Stáří 14 až 19 týdnů.

Cena 149-180 Kč/ks podle stáří.
Prodáváme slepičky pouze našeho chovu!

Prodej se uskuteční:

26. února 2017 v 16:55
ve Zdibech u hasičárny.

Při prodeji slepiček výkup králičích kožek. Cena podle poptávky.
Informace: Po-Pá 9:00-16:00 na telefonních číslech:
601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
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jízdní pruh pro autobusy

Křižovatka U Cihelny

Dne 10. 1. 2017 se na Obecním úřadu Zdiby konala pracovní schůzka
zástupců obcí, měst, úředníků odboru dopravy, pracovníků SÚS,
ROPIDU, ČSAD, vedoucího strážníka a dopravní policistky.

Po několika jednáních s dopravními inženýry a Dopravním inspektorátem
byla schválena úprava nebezpečné křižovatky ulic U Cihelny × Průběžná.
Realizace bude provedena v jarních měsících, jakmile nám to počasí
umožní. Souběžně jsme zahájili jednání o odkoupení pozemku podél
komunikace Průběžná v tomto úseku, abychom mohli upravit výhledové
možnosti při výjezdu vozidel z ulice U Cihelny.

Jednání proběhlo za účelem prověření možnosti zřízení vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy na silnici II/608 v katastru obce Zdiby. Studie
vyhrazeného jízdního pruhu v ulici Ústecká v Praze a v předcházejícím
úseku ulice Pražská ve Zdibech (II/608) vznikla v návaznosti na petici
obyvatel Středočeského kraje, dojíždějících do Prahy veřejnou hromadnou dopravou, a se snahou řešit průjezdnost autobusů oblastí kongescí,
které pravidelně vznikají v ranních hodinách ve směru do Prahy. Příčinami
těchto kongescí jsou intenzita individuální dopravy (dramatický nárůst
po otevření tunelového komplexu Blanka od září 2015, kdy silnice II/608
slouží jako objízdná trasa za D8) a dopravní režim na území hl. m. Prahy,
kdy je v ulici Ústecká vedena doprava jediným jízdním pruhem v oblasti
nesignalizovaných přechodů v zástavbě Dolních Chaber (cca 10 let)
a od podzimu 2014 i v úseku od začátku území hl. m. Prahy k mostu
přes Spořickou ulici.
Po představení záměru se rozvinula diskuze o kapacitě silnice II/608
a možných dopadech zřízení vyhrazeného jízdního pruhu na provoz
v celé oblasti. Z diskuze vyplynulo, že v současné době různí investoři
zvažují či prověřují vybudování tří SSZ na silnici II/608 v katastru obce
Zdiby (1. okružní křižovatka I/9 a II/608, 2. přechod pro chodce u ulice
Příkrá a 3. křižovatka II/608 a III/2424).
V právním prostředí ČR by se pravděpodobně jednalo o první vyhrazený
jízdní pruh v extravilánu. Vzniká riziko, že toto řešení přesune kongesci
z extravilánu do intravilánu obce Zdiby. Proto vznikl požadavek prověřit
pomocí mikrosimulace dopady zřízení vyhrazeného jízdního pruhu
na dopravu v okolí silnice II/608.
Zapsal: Karel Bakeš

Jiří Žáček

Kontejneroviště u ATRIE bude zrušeno
Od 1. 3. 2017 bude zrušeno kontejneroviště u areálu ATRIE (bývalá Tesla)
na Soběslavově náměstí. Tato ostuda Zdib bude nahrazena malými kontejnerovišti
v postranních ulicích Klecanská, U Louže, V Remízkách, U Cihelny, U Rybníka,
U Mlejnku a Šulkovna. Místa jsou vyznačena na přiložené mapce.
Tato nová zpevněná místa budou postupně vybavena přístřešky a budou 2× týdně vyvážena firmou IPODEC. V případě potřeby se tyto přístřešky dají doplnit dveřmi tak,
aby sloužily pouze občanům v dané lokalitě Zdib. První zastřešení je postaveno v ulici
U Louže v Central group.
Po vyhodnocení a zkušebním provozu, začneme připravovat případné zrušení kontejneroviště u Syslováku.
Chtěl bych požádat všechny uživatele nových míst pro ukládání smíšeného a tříděného
odpadu o pomoc a spolupráci při ohlídání a udržování pořádku.
Jiří Žáček

Prodejna LIDL bude otevřena 30. 1. 2017
Společnost LIDL uzavřela smlouvu s TJ Sokolem Veltěž o finančním daru. Z každého
nákupu nad 300 Kč dne 30. 1. 2017 věnuje společnost LIDL 50 Kč TJ Sokol Veltěž. Tento
dar bude použit k rekonstrukci sokolovny. Hobr express bude dopravovat zájemce
o nákup každé pondělí ráno (viz jízdní řád na str. 10).
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Pohled B
Rozšíření mlatové cesty neslouží jen pro otáčení vozidel
obsluhujících technické zařízení, ale je využito i pro
posezení u opravené vodní pumpy. Stávající drátěný plot
by měl být nahrazen plotem z dřevěných latí.
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LEGENDA:
Vozovka asfaltová

Trávník
viz ref. obr. 5

Vozovka dlážděná
viz ref. obr. 1

Louka
viz ref. obr. 6

Chodník dlážděný
viz ref. obr. 1

Mokřady
viz ref. obr. 8

Zatravňovací dlažba

Vodní plochy

Mlatové plochy

Stromy stávající

Elevovaný dřevěný chodník
viz ref. obr. 3

Stromy navrhované

Pohled C
Rekonstrukce návsi. Vozovka i chodník jsou v jedné
rovině a prostor je vydlážděný. Toto opatření slouží
ke zvýraznění přednosti chodců a společenské funkce
prostoru.

Pěšina
viz ref. obr. 7

REFERENČNÍ OBRÁZKY
1
Dlážděná vozovka
ve stejné výšce s
chodníkem zdůrazňuje
přednost chodců
na návsi.

2
Osazení nových lamp
veřejného osvětlení.

3
Elevovaný dřevěný
chodník se zastávkami
naučné stezky pro
pohodlnou a zajímavou
procházku mokřadem.

4
Svah na jihu parku
se využije k vybudování
přírodního amfiteátru.

5
Trávník.

6
Louka.

7
Pěšina v lučním
porostu.

8
Potok protékající
mokřadem.
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autoři: Ing. arch., Ing. František Denk, Ph.D., Ing.arch. Zuzana Dušek Hanušková
datum: Listopad 2016
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POVINNÉ REVIZE KOTLŮ
Na základě poptávky občanů z vaší
obce a blízkého okolí si vás dovolujeme informovat o zvýhodněné nabídce
kontroly spalovacích stacionárních
zdrojů ve vaší obci objednanou
přes zastupitelstvo obce.
Naší zvýhodněnou nabídku kontrol kotlů
pro obce již využilo několik desítek obcí
a zajistilo pro své občany profesionální
kontrolu jejich kotlů za zvýhodněných
podmínek. V rámci sdružení revizních
kontrolorů spalovacích stacionárních
zdrojů poskytujeme kontroly na kotle
značky OPOP, DAKON, ATMOS, VIADRUS,
VIESSMANN, ROJEK, SLOKAN, EKOSCROLL
– EKOGALVA výroba, KOVOTHERM, ŽDB
EMKA a dalších kotlů, u kterých je výrobce zaniklý, neznámý, nebo je ze zahraničí
a nemá v České republice oficiální zastoupení – týká se to především polských
a italských kotlů a lokálních topidel
s výměníkem (krbová vložka s výměníkem).
Revize kotle můžete objednat telefonicky
na čísle +420 777 77 20 95 nebo e-mailem
na revizekotlu@usporne-topeni.cz,
www.usporne-topeni.cz
Tomáš Tuma – jednatel společnosti.
Pozn. redakce: Nabídka firmy PANTUMA
byla pro potřeby zpravodaje redakčně
zkrácena. Pro podrobnou nabídku revizinzerce
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ních, kontrolních a topenářských služeb
využijte výše uvedený odkaz na webové
stránky firmy, případně telefonický
kontakt.
Standardní cena kontroly (revize) kotlů je
2 000 Kč. Máme nyní akci 500 Kč slevu
v rámci dárkového certifikátu na revize,
uvedený na našem webu. Cena jedné
kontroly vychází po slevě na 1 500 Kč.
Doprava je v rámci kontroly – revize.
Při objednávce přes obecní úřad, kde je
objednána kontrola deseti a více kotlů,
poskytujeme dodatečnou množstevní slevu ve výši dalších 500 Kč. Revize jednoho
kotle vychází jen na 1 000 Kč včetně DPH
a nákladů na dopravu.
Přihlášení přes obecní úřad Zdiby
za zvýhodněnou cenu na e-mail
cernochova@obeczdiby.cz. Jméno
a příjmení, celou adresu, telefonní kontakt, typ kotle a zhruba čas v rámci dne,
kdy jste doma v pracovní dny i o víkendu.

Územní plán jako nástroj
manipulace s občany?
Milí spoluobčané,
k napsání tohoto článku mě přivedlo pravidelné nacházení letáků ve schránce
se zavádějícími informacemi. Tyto informace se týkají výstavby a územního plánu, kterými se část zastupitelů snaží v občanech vzbudit zbytečný strach. Definitivní rozhodnutí
k napsání přišlo poté, co jsem v prosinci navštívil zasedání zastupitelstva naší obce.
Vzhledem k tomu, že jsem vystudoval životní prostředí na České zemědělské univerzitě
v Praze a nyní vyučuji na základní škole, bych se rád k tématu vyjádřil, jako člověk, který
se tomuto tématu věnuje, tak i jako normální dlouholetý občan Zdib.
Věstník a pozvánky na zastupitelstvo vydává koalice zastupitelů sdružených proti vedení
obce. V poslední pozvánce na zastupitelstvo konané 21.12. 2016 jsou uvedena čísla,
kterými vydavatelé zbytečně straší občany rozsáhlou výstavbou. Tyto informace se
nezakládají na pravdě, neboť výstavba v obci je dále limitována etapizací, která výstavbě
brání. Vezmeme-li v úvahu plochu určenou v platném územním plánu z roku 2010 jako
zastavitelnou, dostaneme se k číslu kolem 300 RD. Avšak tato plocha podléhá etapizaci,
výstavba tedy není možná a číslo by navíc platilo pouze v případě absolutního zastavění
daných ploch. Nicméně autoři dále hovoří o čísle 606 nových RD. Kde se toto číslo vzalo,
je záhadou. Vzhledem k tomu, že vyjmutí dalších ploch k výstavbě by bylo v nesouladu
s platným územním plánem na straně jedné, tak především výstavba mimo plochy
vymezené v územním plánu by byla v rozporu se zákonem č. 334/1992 Sb. o ochraně
zemědělského půdního fondu. Zmíněný zákon chrání zemědělskou půdu, a to především
takovou, která zajišťuje vysoký produkční potenciál. Vzhledem k tomu, že tato hodnotná
půda pokrývá značnou část katastrálního území obce, není možné na takových plochách
provádět výstavbu. Buď si tohoto autoři nejsou vědomi, nebo záměrně občany děsí
nepravdivými informacemi.
Na to, kde autoři tato nepravdivá čísla vzali, jsem vznesl dotaz směrem k zastupiteli
Janu Česnekovi, jakožto jednomu z autorů, na zasedání zastupitelstva. Bohužel odpovědi
jsem se nedočkal, místo toho si chtěl povídat o technologii blogů. Dodnes netuším, jak
technologie webového blogu souvisí s výstavbou ve Zdibech.
Ing. Vladislav Sloup, Holosmetky
Pozn. redakce: Zastupitel J. Česnek neměl povinnost pisateli článku odpovídat. Dle §16
odst. 2c, zák. 128/2000 Sb. občan obce má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva
obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem. Z uvedeného
vyplývá, že zasedání zastupitelstva nejsou diskusní besedy s občany, ale občan má
právo vyjádřit svůj názor.

www.obeczdiby.cz

Nové oprávnění strážníků
v oblasti hazardu od 1. 1. 2017
Od 1. 1. 2017 jsou obecní strážníci při plnění úkolů oprávněni nově
vstupovat do živnostenských provozoven, heren, kasin a dalších prostor
(např. klubů), kde jsou provozovány hazardní hry, v prodejní nebo provozní době, a to i po skončení prodejní nebo provozní doby do všech
prostor určených pro zákazníky.
Po uzavírací době se bude jednat o případy, kdy je narušován veřejný
pořádek nebo je podezření na prodávání, podávání, užívání alkoholu,
cigaret, bylinek určených ke kouření a hraní hazardních her u osob mladších 18 let.
Každý je povinen umožnit strážníkovi vstup do těchto míst. Strážník je
oprávněn tato místa otevřít nebo jiným způsobem si do nich zjednat
přístup, v případě nutnosti i za použití síly.
Luděk Wachtl
vedoucí OP Zdiby

leden 2017

Varovný a výstražný systém bude
provozovat v rámci ochrany
obyvatelstva Obecní policie Zdiby
Dne 21. 12. 2016 zastupitelstvo obce Zdiby schválilo podání žádosti
o dotaci z OPŽP – Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi
pro obec Zdiby (součástí dotace je i vybudování nového bezdrátového
rozhlasu v celé obci). Maximální cena projektu je 5,4 mil. Kč bez DPH.
Systém bude provozovat v rámci „ochrany obyvatelstva“ Obecní policie
Zdiby a bude součástí nově budovaného pracoviště obecního kamerového dohlížecího systému. Server strážníků bude přímo napojen na Krajské
operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a Oddělení bezpečnostního a krizového řízení Městského
úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.
Systém bude informovat prostřednictvím rozhlasu a sms zpráv o krizových situacích např. přívalové deště, povodeň, požár budov – informování obyvatel, aby do zasažené oblasti nevstupovali, nebo aby vyklidili
oblast – únik nebezpečné látky ze stacionárního zdroje nebo mobilního
zdroje (havárie při převozu nebezpečné látky), znečištění ovzduší, narušení dodávky pitné vody, narušení dodávky el. energie, období mimořádného sucha – informace o užívání s vodou, školy, úřady – informování
nejbližšího okolí o nebezpečném pachateli, informování o ztrátě dítěte,
blackout, vyhlašování evakuace, teroristický útok všeobecné ohrožení,
zabránění paniky obyvatelstva v případě mimořádné události, rozsáhlé
omezení veřejné dopravy, automobilové dopravy z různých důvodů nebo
i nález ztraceného zvířete.
Luděk Wachtl
vedoucí OP Zdiby

inzerce

Starosta obce už nemůže povolovat
výjimky z rušení nočního klidu
Od 1. října 2016 platí novelizace zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
a končí možnost poskytnout případnou výjimku pro tzv. rušení nočního
klidu při pořádání slavností nebo obdobné společenské nebo rodinné
akce dle čl. 4, Obecně závazné vyhlášky Obce Zdiby č. 3/2015,
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností v obci Zdiby. Dobou
nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Dne 26. října 2016 zastupitelstvo obce Zdiby na svém zasedání zrušilo čl. 4 výše uvedené vyhlášky.
Nyní je strážník oprávněn při zjištění rušení nočního klidu uložil blokovou pokutu až do výše 5 000 Kč a přestupek zapsat do Rejstříku trestů,
evidence přestupků nebo přestupek oznámit správnímu orgánu, kde
hrozí sankce až do výše 10 000 Kč. V případě opakovaného přestupku
nemůže strážník uložit blokovou pokutu, ale musí věc oznámit správnímu
orgánu kde hrozí sankce až do výše 15 000 Kč. Pochopitelně správní
orgán zapíše přestupek také do Rejstříku trestů, evidence přestupků.
Luděk Wachtl
vedoucí OP Zdiby
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Výlet na Karlštejn

kroužek malý zdravotník
Od února se v ZŠ Zdíby otevírá 2. ročník kroužku MALÝ ZDRAVOTNÍK.
Používáme osvědčenou a velmi efektivní metodu výuky první pomoci zážitkem. Tato metoda, kdy na teoretickou část navazuje praktická, s názornými simulacemi úrazů a závažných stavů na figurantech, je tím nejlepším
způsobem, jak si osvojit život zachraňující dovednosti.
Dokázat správně a včas poskytnout první pomoc by mělo patřit k základnímu vzdělání, vždyť nikdy nevíte, kdy vy sami, nebo vaši blízcí budou
v ohrožení života. Během pár vteřin můžete být tím, kdo první pomoc
potřebuje, ale i tím, kdo ji dokáže jinému poskytnout – tedy zachráncem.
Klíčové je chtít pomoct a vědět jak. Nestačí znát teorii, mnohem důležitější je potřebné dovednosti zvládnout v praxi. Věřte, že to není nic složitého,
podstatné je vše si dostatečně, opakovaně vyzkoušet, nabýt potřebnou
zručnost a tím i jistotu a sebedůvěru. Stejně jako v mnoha jiných případech i tady platí: Čím dříve, tím lépe!
Naším cílem je šířit mezi žáky osvětu a snižovat tak riziko neposkytnutí
první pomoci z důvodu nevědomosti, nejistoty nebo obav.
Věříme, že děti jsou naše budoucnost a právě jejich ruce mohou zachránit
náš život. Dejte jim proto možnost naučit se, znát a hlavně umět použít
techniky první pomoci, protože není nic důležitějšího než zdraví a lidský
život.
Podrobnější informace o naší činnosti a aktuální termíny kurzů naleznete
na našich webových stránkách www.vitalus.cz
Přihlášky na kroužek je možné vyzvednout a odevzdat v ZŠ. Díky finanční
podpoře obce Zdiby je cena kroužku pouze 250 Kč za pololetí (dříve
1 200 Kč). Kroužek bude probíhat ve škole a začne 2. 2. 2017.
V případě dotazů nás můžete kontaktovat na tel. č.: +420 731 765 342,
e-mail: kurzy@vitalus.cz
Kamila Dvořáková a Daniela Hnátová, Vitalus

Ve čtvrtek 15. 12. 2016 ráno vyjela naše mateřská škola na celodenní
výlet na hrad Karlštejn. Navštívili jsme muzeum betlémů a viděli betlémy
ze slámy, ze dřeva, z perníků i malinkaté v oříšcích.
V místní dílničce si děti vyrobily třpytivé vánoční ozdoby, ty menší zase
vánoční stromeček z barevných hvězdiček a korálků. Na půdě muzea
jsme mohli spatřit velký betlém se světelnými efekty a vyprávěnou pověstí o narození Ježíška na hradě Karlštejně.
Po výtečném obědě nás ještě uličky podhradí zavedly až k branám
samotného hradu, kde jsme dojedli dobroty z našich batůžků a vydali se
na cestu k autobusu.
Výlet jsme si všichni moc užili a plní dojmů jsme, většina z nás, prospali
celou cestu domů.
Nikola Nováková
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MIKULÁŠ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Pravý Mikuláš, andělé a čerti byli zaneprázdněni, proto poprosili žáky
5. třídy o zastoupení ve zdibské škole. Tito pověření náhradníci navštívili
v patřičných oblecích všechny třídy. Tu pochválili, jindy dodali odvahu
či postrašili. Všechno ovšem spravedlivě podle toho, co vyčetli z tlusté
nebeské knihy hříchů a dobrých skutků.
Mgr. Iva Jačková

Besídka pro seniory
V prosinci jsme pro naše seniory jako každoročně připravili vánoční besídku.
Na besídce vystoupily děti místní základní školy pod dohledem učitelského sboru
a po té vystoupila s programem paní Světlana Nálepková. Účast byla hojná, pro seniory bylo připraveno menší pohoštění (vánoční cukroví, chlebíčky, svařené víno, káva
a čaj). Žáci základní školy rozdali seniorům vánoční přáníčka. Děti za své vystoupení
byly odměněny sladkostmi.

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
VE ZDIBSKÉM KOSTELE
V úterý dne 20. 12. 2016 ZŠ Zdiby vystupovala ve zdejším kostele. Přípravy byly namáhavé, výsledek stál za to.
Představení zahájila 2. třída. Sbor zazpíval pár písní a už jsme byli na řadě my, pátá třída.
Připravili jsme si mírně legrační divadlo o sčítání lidu. Divadlo se velmi líbilo.
Po skončení hry na jevišti zůstala jen Marie, Josef a malý Ježíšek a sbor starších žáků
(tam jsem byla i já). Zpívali jsme koledy, které měly být pro Ježíška, proto také zůstal
na scéně.
Potom nastoupil dospělý klecanský sbor Klenota (tam je i moje máma), Po pár písničkách se přidaly i ostatní sbory a společně zazpívaly píseň Pod kostelíčkem tráva zelená.
Ozval bouřlivý potlesk, což znamená, že se VYSTOUPENÍ VŠEM LÍBILO.
B. Mikovcová, žákyně 5. třídy
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HOBR ExPRESS
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
BRNKY-ZLATÝ KOPEC-ZDIBY-HOLOSMETKY

jízdní řád od 1. 2. do 30. 6. 2017
přemyšlení-zdiby, na zn. Z
Z polní

škola Z

v kopci Z

Z zelená

na ladech
Z
Z u vodojemu

Z zlatý kopec

Z šípková

Z u

10

JÍZDNÍ ŘÁD
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Pro jízdu sPojením HoBr Platí
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NAHÁŇKY NA ČERNOU ZVĚŘ
Podzimní měsíce znamenají pro myslivce období sklízení plodů celoroční péče
o zvěř. Proto se v listopadu a prosinci konají hony na drobnou zvěř. V naší honitbě,
a nejen v naší, však zajíc téměř vymizel a i bažantí zvěř je dlouhodobě
pod kmenovými stavy. Příčiny této situace jsou všeobecně známé a již mnohokrát
jsme se o nich zmiňovali v článcích ve Zdibském zpravodaji.
Současný stav v drobné zvěři nám umožňuje pouze činit kroky k zachování těchto
živočišných druhů v přírodě a zabránit jejímu dalšímu úbytku. Proto nakupujeme
dospělou bažantí zvěř z voliérových chovů a vypouštíme ji do honitby, přikrmujeme ji
v době nouze a tlumíme škodnou. Právě z tohoto důvodu již po několik let nepořádáme
hony na drobnou zvěř.
Je zajímavé, že civilizační zásahy do přírody a velkoplošné zemědělské hospodaření se
negativně neprojevilo na stavech černé zvěře, naopak došlo k jejímu prudkému nárůstu.
Z původně vzácné, většinou oborní zvěře, se stala značně početná lovná zvěř se všemi
s tím souvisejícími dopady na přírodu, ostatní zvěř, zemědělské plodiny i soukromé
pozemky. Černé zvěři vyhovují velké souvislé lány např. kukuřice či řepky, ve kterých
nalézá kryt i obživu a ve kterých dokáže též způsobit značné škody na pěstovaných
plodinách. Divoká prasata jsou též nebezpečím pro ostatní zvěř tím, že jsou schopna
zlikvidovat jejich mláďata. Se škodami na soukromých pozemcích se v poslední době
setkáváme čím dál častěji. Protože se však jedná většinou o nehonební plochy, jsou
možnosti myslivců k zásahu značně omezené.
Na honebních plochách však mohou probíhat jak individuální (na čekanou), tak společné
hony (naháňka, nátlačka). Myslivecký spolek Zdiby-Klecany uspořádal ve dnech
26. 11. 2016 a 10.12.2016 naháňky na černou zvěř v části honitby Husinec-Řež,
Větrušice a Klecánky. Za účasti cca 20 střelců a honců a s pomocí loveckých psů byly
procházeny skalnaté svahy nad Vltavou. Ačkoli nebyla jistota, že divoká prasata budou
právě v těchto lokalitách, lovecké štěstí nám přálo. Na první naháňce bylo uloveno
6 kusů a na druhé 4 kusy. Jednalo se o mladou zvěř, hlavně selata. Podle mysliveckých
zvyků byl po honu proveden výřad veškeré ulovené zvěře a úspěšným střelcům předán
úlomek, což je větvička, kterou smí lovec nosit na klobouku až do večera toho dne.
Je třeba zdůraznit, že veškerá ulovená černá zvěř je označena evidovanou plombou a je
veterinárně vyšetřena na trichinelózu (svalovčitost).

Magdalena Mišoňová a holky
ze SokolA Veltěž fenomenálně ovládly
Mistrovství ČR v cyklokrosu
Poslední závod úspěšné sezony se konal v královském městě Uničov. Trať
letošního Mistrovství ČR nedoznala zásadnějších změn, takže výběh mučivých
dvaceti sedmi schodů samozřejmě zůstal. Noční déšť trať značně vylepšil směrem
do klouzavého a lepivého bahýnka, takže vítězily zkušenosti a trpělivost.
Naprosto neuvěřitelného úspěchu dosáhly závodnice ze Sokola Veltěž, kdy hned pětice
se vešla do prvních sedmi v pořadí mistrovského závodu. Magdalena Mišoňová obhájila
loňský titul, na druhém místě po vynikajícím výkonu dojela naše Kristýna Zemanová,
která tak nechala za sebou její velkou rivalku Kačku Hladíkovou z teamu Ivar-CS. Úspěch
našich barev ještě podtrhly Natálka Klímová (4. místo), Zuzana Kadlecová (5. místo)
a Aneta Novotná (7. místo).
Naprosto fenomenální je úspěch našich holek v celkovém pořadí Českého poháru
TOI TOI Cup v cyklokrosu. To, že naše děvčata s obrovskou dominancí vyhrála i soutěž
družstev, se asi po takovýchto individuálních výsledcích dalo čekat.
Ve světle zlatých odlesků nesmíme zapomenout na naše malé nadějné kluky. Životní
závod a pro nejlepší výsledek v sezóně si dojeli Adam Hošek a Prokop Miňovský. A vůbec
celkové pořadí kluků také nevypadá špatně, obzvlášť když se většinou jedná o jejich
první sezonu na cyklokrosovém kole a patří k věkově mladším závodníkům.
Kluci vybojovali nakonec skvělé 12. místo z 28 týmů!
Tak tedy končí další zlatá sezóna, neboť na tomto místě musíme připomenout
galapředstavení a double Zuzany Kadlecové a Anety Novotné na Mistrovství ČR v Cross
Country v červenci a také pátá místa Filipa Jecha a Veroniky Mišoňové. Na srpnovém
Mistrovství Evropy reprezentovala Českou republiku hned 3 děvčata z našeho oddílu
a nevedla si vůbec špatně. Zuzka přivezla historický bronz, Aneta hodně ceněné
10. místo a Magdalena 17. místo.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem sponzorům a partnerům za jejich stabilní
podporu, čtenářům za vaši přízeň a přejeme vám všem úspěšný nový rok 2017!

Naháňky budou pokračovat i nadále, aby stavy černé zvěře zůstaly na udržitelné úrovni.
Ing. Jindřich Trpák
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Alphonse Daudet: Není dobré zdraví bez dobré kuchyně a není...

(Tajenka: ...dobré kuchyně bez dobrého vína.)

rozměry a ceník inzerce

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

CELÁ STRANA
na spad

1/2 STRANY
na výšku, na spad

1/2 STRANY
na šířku

210 x 297 mm
+ 5 mm přesah

210 x 148 mm
+ 5 mm přesah

190 x 130 mm

3 000 Kč

1 500 Kč

1/2 STRANY
na šířku, na spad

1/4 STRANY
podval, na spad

1/4 STRANY
na výšku

210 x 148 mm
+ 5 mm přesah

210 x 74 mm
+ 5 mm přesah

92 x 130 mm

1 500 Kč

750 Kč

44 x 265 mm
750 Kč

1/8 STRANY
92,5 x 62 mm
375 Kč

750 Kč
1 500 Kč

1/4 STRANY
sloupec

