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ZDIBSKÝ Z PRAVODAJ

REFERENDUM
Návrh přípravného výboru na konání místního referenda o výstavbě
záměru v obci Zdiby, nazvaného „GOODMAN ZDIBY LOGISTIC CENTRE“ dle § 10 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, v platném
znění.

Z19, který by shodně jako záměr GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE
znamenal výrazně negativní zátěž obce Zdiby, navýšení dopravy, zásadní
narušení krajinného rázu, harmonického měřítka výstavby v obci, kulturních
dominant v obci, přičemž měřítkem únosnosti jsou především dále uvedené parametry záměru Areál – Mazda Zdiby.

1. Místní referendum se bude konat na celém území obce Zdiby.

Společnost Auto Palace Praha k.s., jako majitel pozemků (viz www.cuzk.
cz, LV č. 2043), územním plánem označených jako plocha Z19, požádal
v červnu 2017 o prodloužení územního povolení k záměru Areál Mazda
– Zdiby (záměr byl zveřejněn na informačním serveru EIA: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC372). Majitel pozemku do této žádosti v předmětném správním řízení uvedl, že investor upustil od záměru Goodman,
a že vlastník pozemku pokračuje ve zpracování projektové dokumentace
na záměr Areál – Mazda Zdiby.

2. Znění otázek navržených k rozhodnutí v místním referendu:

„1. Chcete, aby na území obce Zdiby (plocha Z19 územního plánu
obce Zdiby) bylo vybudováno logistické a výrobní centrum „GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE?
2. Chcete, aby obec Zdiby a zastupitelstvo obce Zdiby ihned po vyhlášení výsledků referenda podnikly veškeré dostupné kroky, které
zabrání na ploše Z19 (územního plánu obce Zdiby) vybudování logistického a výrobního centra GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE
nebo komplexů podobné velikosti a charakteru?“
Odůvodnění návrhu:
Záměr GOODMAN ZDIBY LOGISTIC CENTRE byl publikován ve veřejnoprávním informačním systému EIA v dubnu 2016(viz https://portal.cenia.
cz/eiasea/detail/EIA_STC1980).
Jedná se gigantické logistické centrum, velikostí odpovídající největšímu
logistickému areálu firmy Amazon v Dobrovízi, které by mělo být vystavěno v těsném sousedství rodinných domů v obci Zdiby a nad horizontem
kulturních památek obce, tj. Zdibského zámku, č. p. 1 a kostela Povýšení
sv. Kříže ve Zdibech, zapsaných v rejstříku kulturních památek, vedeném
Národním památkovým ústavem ČR.
Plocha celého areálu je v návrhu 15,3 ha se dvěma halami o výšce do 13 m
a celkové ploše budov 74 690 m², zpevněné plochy a komunikace 49 510 m²,
plochy zeleně 28 595 m². V rámci areálu je plánovaná blíže nespecifikovaná
nerušící výroba.
Pokud by záměr GOODMAN ZDIBY LOGISTIC CENTRE byl skutečně postaven podle publikovaných parametrů, životní prostředí v naší obci bude
nepřiměřeně zatíženo karcinogeny a hlukem z provozu areálu, přičemž již
současný stav je v těchto oblastech nadlimitní. Záměr přivede do těsného
okolí obytné zástavby kamionovou dopravu. Životní podmínky v naší obci
se stanou neudržitelnými.
Jen podle dokumentace připravené samotným investorem by přímo vlivem
provozu areálu přibylo v naší obci minimálně 1600 jízd denně, z toho
800 jízd osobními automobily, 400 jízd lehkými nákladními automobily
a 400 jízd těžkými nákladními soupravami. Při rovnoměrném rozložení jízd
na 24 hod na celé komunikaci by se jednalo o jeden vůz každých
54 sekund.
Už dnes je komunikace Pražská vysoce vytížená, návazné křižovatky jsou
kapacitně nedostačující. Tato komunikace navíc slouží jako objízdná trasa
v případě, když se na dálnici D8 tvoří kolony, což je v současném stavu D8
téměř denně. Je zjevné, že jakékoliv další navýšení dopravy na této komunikaci bude mít rozhodně negativní vliv na dopravní situaci v obci.
Musíme také počítat s dalším navýšením dopravy v souvislosti s již schválenou, ale dosud nerealizovanou výstavbou v okolí. Výstavba navíc nekoresponduje se zamýšleným rozšířením tramvajové linky a svým návrhem
úprav na ulici Pražská s ní přímo koliduje.
Obec Zdiby a spolky sídlící v obci, jakož i veřejnost k výstavbě již podali
svá negativní vyjádření k záměru GOODMAN ZDIBY LOGISTIC CENTRE
v řízení EIA o hodnocení vlivu stavby na životní prostředí. Tato vyjádření
ale doposud nevedla k zastavení záměru nebo jeho úpravám na míru
přijatelnou pro životní prostředí obce. Řízení EIA dál pokračuje. Navíc, je
potřeba si uvědomit, že samotné řízení EIA nijak nehodnotí vliv záměru
na pohodu bydlení a života v obci. V tomto parametru se sdružují hlavně
kvalitativní charakteristiky života v naší obci, které mohu být záměrem
negativně ovlivněny, a mohou mít pro každého obyvatele rozdílný význam.
Je pravděpodobné, že změna vnímání kvality života ve Zdibech povede
k poklesu cen nemovitostí, pravděpodobně nejen v dohledovém okolí
záměru.
Referendum směřuje proti výstavbě logistických a výrobních hal GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE či jiného obdobně plošně rozsáhlého,
provozně a dopravně náročného skladového či výrobního areálu na ploše

V tomto ohledu je třeba uvést, že Areál – Mazda Zdiby je záměr, který byl
v obci Zdiby považován občany obce za přijatelný, a to především z důvodu výrazně nižšího % zastavěnosti a zpevněných ploch, výrazné členitosti
areálu, která zajišťovala relativně přiměřený stavební objem s přihlédnutím
k okolní obytné zástavbě a byla doplněna 85 597 m² parkové a ochranné
zeleně.
Naopak záměr GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE plánuje zpevnit
a zastavět 81,3% plochy v území, kde jsou špatné hydrogeologické podmínky vyžadující při dlouhotrvajících deštích havarijní odtok vody, takže by
bylo nutné zařadit pozemek do etapizace spojené s revitalizací Přemyšlenského potoka. Extrémní velikost, minimální členitost, značná související
dopravní zátěž (se kterou je spojeno další imisní a hlukové zatížené obce
Zdiby) a degradační narušení krajinného rázu i kulturních památek v obci
činí tento záměr pro území obce Zdiby zcela nepřijatelný.
Jsme přesvědčeni o tom, že skutečný negativní dopad záměru GOODMAN
ZDIBY LOGISTICS CENTRE (či jiného skladovacího a výrobního areálu
podobných rozměrů) na život v obci mohou posoudit především obyvatelé
obce Zdiby. Proto je potřebné a žádoucí, aby se k výstavbě záměru vyjádřila i veřejnost formou místního referenda. Jeho výsledek je pro zastupitelstvo, obec a příslušné orgány státní správy závazný a poskytne jim
legitimitu pro prosazování jasně deklarovaného negativního stanoviska vůči
plánovanému záměru.
3. Termín konání navrhovaného referenda:
Přípravný výbor navrhuje termín konání navrhovaného referenda na oba
dva dny vyhlášených komunálních voleb na podzim r. 2018, a to v čase
obvyklém pro konání místních voleb.
5. Odhad nákladů a způsob jejich úhrady z rozpočtu obce:
Přípravný výbor odhaduje, že s provedením navrhovaného místního
referenda vzniknou náklady v obdobné výši jako při provádění voleb do zastupitelstva obce. Konkrétní výše těchto nákladů je obci známa z její úřední
činnosti – budou tvořeny zejména náklady na tisk hlasovacích lístků a na
zaplacení práce členů komisí pro hlasování. Vzhledem k tomu, že konání
referenda bude spojeno s komunálními volbami, lze předpokládat určitou
úsporu nákladů vzhledem k současné organizaci obou událostí. Náklady
budou hrazeny z rozpočtu obce. V souladu s § 9 a 21 zák. č. 22/2004 Sb.,
o místním referendu, v platném znění může přípravný výbor na své vlastní
náklady zajistit účast několika svých vlastních zástupců ve volebních
komisích.
Náklady na realizaci rozhodnutí přijatého v místním referendu nebudou
žádné.
4. Členové přípravného výboru:
Zmocněncem přípravného výboru je:
Mgr. Beata Sabolová LL.M.
Členové přípravného výboru jsou:
JUDr. Eva Slavíková
RNDr. Hana Španielová, Ph.D.
Ing. Jitka Homolová, Ph.D.
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kontakty

ukliďme česko

OBECNÍ ÚŘAD ZDIBY
Průběžná 11, 250 66 Zdiby

Obec Zdiby se připojila k výzvě Uklidíme Česko a vyzvala občany k úklidu svého okolí dne 7. 4. 2018. Hlavní část úklidu obce
Zdiby ale proběhne v neděli 22. 4. 2018, kdy budou přistaveny
velkoobjemové kontejnery na odpad, jako každoročně. Tuto
akci vám ještě připomeneme vylepením plakátů na informačních
nástěnkách.

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

Více informací o projektu naleznete na www.uklidmecesko.cz.
Děkujeme všem za aktivní přístup.
Jiří Žáček

Kontakty
Starosta – sekretariát
telefon: 284 890 218
e-mail: starosta@obeczdiby.cz
Místostarostové
telefon: 284 890 220
e-mail: zdiby@obeczdiby.cz
Úsek přestupků
telefon: 284 890 013
e-mail: dobrevova@obeczdiby.cz
Účetní
telefon: 284 890 396
e-mail: cibulkova@obeczdiby.cz
Evidence obyvatel, ověřování podpisů, vidimace listin
a pokladna
telefon: 284 890 760
e-mail: uhlova@obeczdiby.cz
hyklova@obeczdiby.cz

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

Kompostárna
Zdiby

Brigáda v lese
Na Čihadle

Dne 3. 4. byla ve Zdibech v lokalitě
Za parkem otevřena kompostárna.
Přístup ke kompostárně je po asfaltové
polní cestě na Březiněves.
Občané Zdib a chataři mohou do kompostárny vozit zdarma bioodpad, který se
nevejde do velkoobjemových kontejnerů
rozmístěných po obci.
Otevřeno je každou sobotu 16-17 hodin.

Jarní brigáda v lese Na Čihadle na Zlatém kopci proběhne
v sobotu 21. 4. 2018 od 13 do 16 hodin. Budeme upravovat cesty
a dočišťovat les. Vezměte si, prosím, s sebou pily, kolečka, lopaty,
křovinořezy, hrábě a dobrou náladu. A už tradičně, s občerstvením a besedou u ohně, bychom měli pracovní odpoledne ukončit.

velikonoce
ve zdibech
Svátky jara přivítali zdibští koledníci. V košících si odnášeli bohatou
nadílku.

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:
Martina Cibulková, Zdeněk
Jurkeník, Jana Hyklová.
Editor:
Jiří Žáček
Vychází nepravidelně.
Autorem neoznačených
příspěvků je redakční rada.
Zdibský zpravodaj je
doručován domácnostem
ve Zdibech zdarma.

ZÁJEZD PRO SENIORY
Obecní úřad Zdiby pořádá v sobotu 19. května 2018
zájezd pro seniory na zámek Kuks
a zámek Hrádek u Nechanic.
Cena 200 Kč
Odjezd 7:15 hod ze zastávek autobusu.
Přihlášky na telefon 284 890 219, 605 415 197
nebo na email hyklova@obeczdiby.cz
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Oprava MŠ a nástavba ZŠ
Oprava budovy školky a nástavba 4 tříd základní školy na budově
školky se konečně blíží ke konci, a k dokončení zbývají venkovní
úpravy. Díky různým spekulacím a nepravdivým informacím je potřeba
hlavně pro ty, kteří chtějí mít faktické údaje, celou situaci pokud možno zkráceně shrnout a zhodnotit.
Původní nápad na využití půdního prostoru nad budovou Mateřské školy
vznikl v roce 2013, kdy byla zpracována studie využití podkroví nad budovou MŠ, a to na 4 bytové jednotky. Obec zde předběžně uvažovala použít
je pro ubytování pracovníků školy, případně pro strážníky OP Zdiby.
Z tohoto důvodu byla v tom samém roce zadána projektová dokumentace
na provedení rekonstrukce prvního a druhého nadzemního podlaží (bez
vybavení kuchyně). Dalším důvodem byl havarijní stav všech vnitřních rozvodů – sanita, elektro, ÚT, vzduchotechnika. Předběžné ocenění nejnutnějších oprav na budově MŠ bylo ve výši 4 666 887,80 Kč bez DPH.
V roce 2014 byl záměr využití podkroví nad budovou MŠ přehodnocen
a začalo se pracovat na studii nástavby ZŠ na objektu MŠ. Začala se připravovat projektová dokumentace pro stavební povolení. Ta byla zpracována na konci roku 2014 a bylo vydáno stavební povolení na rekonstrukci
1. a 2. nadzemního podlaží budovy MŠ, a samostatnou nástavbu ZŠ
na budově MŠ. Projekt potom čekal na možnost financování z dotací,
a to jak z MŠMT, tak i z Ministerstva financí.
V roce 2016 se projekt
dopracoval do takového
stavu, aby vyhovoval
novým podmínkám celkového provozu. Došlo
k rozšíření projektové
dokumentace o úpravu
jídelny, vybavení kuchyně, zateplení objektu,
klimatizace a rekuperace (čistění vzduchu)
a projekt byl dopracován tak, aby splňoval
podmínky pro zahájení
výběrového řízení.
Ke konci roku 2016 byla
podána žádost o dotaci
z programu MŠMT,
kde se jednalo pouze
o vybudování nástavby
ZŠ na budově MŠ
(dle vypsání podmínek
pro dotaci). Rozpočet
na nástavbu ZŠ byl
ve výši 25 446 929 Kč
bez DPH.
Rozpočet na rekonstrukci 1. a 2. nadzemního podlaží mateřské
školy byl 6 949 960 Kč
bez DPH, navíc zateplení objektu původní MŠ
bylo 2 439 640 Kč
bez DPH a nebylo součástí dotace. Celkem tedy odhad na celou stavbu byl 34 836 529 Kč
bez DPH a 42 152 201 Kč s DPH.
Na zastupitelstvu, které se konalo 26. 10. 2016, bylo předloženo schválení
žádosti o dotaci 42 152 201 Kč včetně DPH na investici Nástavba ZŠ
na budově MŠ Zdiby. V materiálech na toto zastupitelstvo byla uvedena
částka 28 mil. Kč ale jednalo se pouze a jen o novou nástavbu na staré
budově MŠ, nikoliv další úpravy, v této částce nezahrnuté. Toto uvádím jen
pro upřesnění častých dotazů.
Po přiznání této dotace z programu MŠMT (bylo přiznáno 26 040 000 Kč,
maximální částka mohla být 30 mil. Kč) bylo vypsáno výběrové řízení
na zhotovitele celé stavby, tzn. rekonstrukce staré budovy školky a nástavba 4 tříd základní školy. Konečné nabídky na výběr zhotovitele odevzdaly
3 společnosti, z nichž podle podmínek výběrového řízení (nejkratší termín
dokončení a nejnižší cena) vybrala hodnotící komise společnost TA
ZŠ Zdiby, která nabídla cenu 44 030 836,76 Kč vč. DPH.

Toto společenství je složeno ze dvou společností, a to TREPART s. r. o,
a AUBOCK s. r. o. S tímto společenstvím byla uzavřena smlouva o dílo
s konečným termínem dokončení 175 dnů od předání staveniště. Zároveň
při podpisu této smlouvy o dílo byl uzavřen dodatek č. 1, kde dílčí termín
na dokončení prvního a druhého nadzemního podlaží (Mateřská škola) byl
stanoven nejpozději do 13. 9. 2017.
Od února 2017, než bylo předáno staveniště realizátorovi, byly pravidelně
organizovány každých 14 dní schůzky s vedením školy, administrátorem,
vedením obce a projektantů, na kterých se řešily technické podmínky
budoucího provozu ZŠ a MŠ v rámci projektové dokumentace. Dále se
zde řešil způsob provozu a stravování žáků ZŠ a MŠ v průběhu výstavby,
stěhování nábytku a jiné provozní záležitosti.
V průběhu realizace díla došlo bohužel ke značnému zpoždění v provádění
stavebních činností a z tohoto důvodu byly jednotlivé problémy řešeny
na kontrolních dnech. Pro nečinnost stavební společnosti Trepart, byla
již na 12. července 2017 svolána schůzka s jednateli obou společností
a právníků zastupujících obec Zdiby. Této schůzky se bohužel zúčastnili
pouze zástupci společnosti Trepart s. r. o, kteří se zde zavázali k dodržení
stanoveného termínu, tj. 13. 9. 2017. Vzhledem k pokračujícím prodlevám
ve výstavbě jsme vyvolali další jednání, kterého se již účastnil i druhý partner sdružení, společnost AUBOCK s. r. o. Ten začal okamžitě jednat
a od října 2017 dosadil
nového vedoucího
projektu a nového
stavbyvedoucího,
kteří svojí odbornou
znalostí dokázali stavbu
zefektivnit a postupně
po jednotlivých etapách
dokončovat. Při realizaci tohoto díla vznikaly
z charakteru prací
různé vícepráce, které
projekčně a finančně
jsou řešeny v dodatcích
k původní Smlouvě
o dílo. Jedná se zejména o věci, které nebyly
zahrnuty do původního
projektu, jako jsou
rekonstrukce prostor
Obecní policie, předokenní žaluzie, vsakovací
drenáže pro dešťovou
vodu, povrchy ze zámkové dlažby apod.
Kolaudace a místní
šetření objektu jako
takového byly zahájeny
6. 3. 2018. Byly provedeny všechny konečné
statické a hygienické
zkoušky, kde nebylo
zjištěno žádné pochybení, závady, skryté závady, a už vůbec ne k porušení norem. Do konečné kolaudace celé stavby
bylo vydáno povolení o předčasném užívání prvního a druhého nadzemního podlaží mateřské školy, včetně kuchyně a jídelny. Předpokládaný termín
dokončení celé stavby je 30. 6. 2018.
Byla to stavba náročná doprovázená problémy s termíny i kontrolou vznikajících nedostatků. Opravdu kvalitní práci odvedl stavební dozor,
který všechny nedostatky okamžitě řešil a trval na jejich odstranění.
A že jich nebylo málo. Dále bych rád vyzdvihl neúnavnou pomoc pedagogického sboru ZŠ a MŠ, zaměstnanců kuchyně a údržby, kteří se vždy snažili odstraňovat vznikající problémy i na úkor svého osobního volna.
Takže tady máme téměř novou budovu školky a nástavbu 4 tříd ZŠ
s výtahem v zadním traktu. Vše v novém vybavení. Stálo to hodně peněz,
ale investice do našich nejmenších je dlouhodobá a je vždy na místě. Rád
vás touto stavbou provedu před zahájením nového školního roku,
kdy škola a obec uspořádají den otevřených dveří.
Zdeněk Jurkeník

4

www.obeczdiby.cz

duben 2018

usnesení zastupitelstva
Usnesení ze všech schůzí zastupitelstva najdete na webu www.obeczdiby.cz. Tento výtah
zveřejňujeme kvůli informaci o referendu pro ty, kteří nemají počítač a přístup k internetu.
Usnesení č. 1/3/18
Zastupitelstvo obce Zdiby:

Usnesení č. 3/3/18
1. Zastupitelstvo obce Zdiby schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo, a spolu se společností TA – ZŠ Zdiby pověřuje starostu a místostarostu Zdeňka Jurkeníka k podpisu dodatku
číslo 4 ve výši 4 008 171,67 Kč bez DPH ke smlouvě o dílo na akci Vybudování nástavby
ZŠ na budově MŠ Zdiby.

1) vyhlašuje konání místního referenda na základě návrhu přípravného výboru podle
ustanovení §13 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisu, a to na území obce Zdiby, ve kterém budou občanům obce
předloženy následující otázky:

2. Zastupitelstvo obce Zdiby bere na vědomí zprávu o stavu veřejné zakázky.

„1. Chcete, aby na území obce Zdiby (plocha Z19 územního plánu obce Zdiby) bylo vybudováno logistické a výrobní centrum GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE?“

Usnesení č. 8/3/18

„2. Chcete, aby obce Zdiby a zastupitelstvo obce Zdiby ihned po vyhlášení výsledků referenda podnikly veškeré dostupné kroky, které zabrání na ploše Z19 (územního plánu obce
Zdiby) vybudování logistického a výrobního centra GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE
nebo komplexů podobné velikosti a charakteru?“

a) Zastupitelstvo obce Zdiby schvaluje koupi pozemku p.č. 90/83 o velikosti 305 m2
za smluvní cenu 1 200 Kč/m2, tj. 366 000 Kč, který vznikl oddělením z pozemku 90/72
k. ú. Přemyšlení, obec Zdiby dle geometrického plánu č. 1137-4/2018.

2) stanovuje dny konání místního referenda na dny konání voleb do zastupitelstev obcí
v roce 2018.
3) schvaluje výši odměn pro členy místní komise ve výši 1 743 Kč, pro předsedu místní
komise ve výši 2 440 Kč.
4) ukládá starostovi,
a) Informovat zmocněnce přípravného výboru o přijatém usnesení.
b) V souladu s rozhodnutím zastupitelstva zajistit přípravu a faktickou realizaci místního
referenda.
c) Oznámit vyhlášení místního referenda, výsledek hlasování a provedení rozhodnutí
přijatého v místním referendu Ministerstvu vnitra.
d) Zveřejnit výši odměny pro členy místní komise na úřední desce obce Zdiby nejpozději
25 dnů před prvním dnem konání místního referenda.

Usnesení č. 6/3/18
Zastupitelstvo obce Zdiby schvaluje Rozpočtové opatření č.1, rozpočtu na rok 2018.
1.

b) Zastupitelstvo obce Zdiby schvaluje koupi pozemku p.č. 83/104 o velikosti 254 m2
za smluvní cenu 1 000 Kč/m2, tj. 254 000 Kč, který vznikl oddělením z pozemku 83/4 k. ú.
Přemyšlení, obec Zdiby dle geometrického plánu č. 1137-4/2018.
c) Zastupitelstvo obce Zdiby schvaluje koupi pozemku p.č. 90/82 o velikosti 287 m2
za smluvní cenu 1 000 Kč/m2, tj. 287 000 Kč, který vznikl oddělením z pozemku 90/68
k. ú. Přemyšlení, obec Zdiby dle geometrického plánu č. 1137-4/2018.
2. Zastupitelstvo obce Zdiby ukládá starostovi realizaci tohoto usnesení.
Z těch zásadních věcí přijatých na posledním zasedání zastupitelstva zveřejňujeme ty
zásadní.
Bylo schváleno pořádání místního refernda v termínu voleb do zastupitelstva.
Byl schválen dodatek navyšující náklady na projekt Nástavby ZŠ na MŠ Zdiby.
Schválili jsme navýšení rozpočtu o 12 milionů na budování komunikace Na Brnky.
Bylo schváleno pořízení pozemků na rozšíření komunikace K Holosmetkům. Tady chci
poděkovat místostarostovi Žáčkovi, že se mu to podařilo dojednat.
Jan Tvrdý

Jak pokračuje kanalizace?
Mrazivé počasí přerušilo stavbu kanalizace na obou trasách. Trasa odpadního potrubí do Vltavy je již téměř dokončena a napojí se na budovu
původní čističky odpadních vod (ČOV). Budování kanalizačního řadu na
Holosmetkách se dokončuje v ulici Polní a bude pokračovat v ulici Lomená
a Zelená. Zde došlo k odhalení kabelového el. vedení, kvůli kterému musí
dojít ke změně trasy kanalizace ( překreslení dokumentace, identifikace
vedení od ČEZ). Dokončení obou etap se předpokládá koncem června.
Úpravami okolního terénu byly zahájeny práce na výstavbě nové ČOV,
kde archeologové nyní zkoumají podloží, zda zde nejsou nějaká pravěká
osídlení. Další pokračování kanalizačních řadů v oblastech Pod Hájem
a Zlatý kopec bude zahájeno v dubnu. Schůzky se zájemci budou organizovány po ulicích a všichni budou včas osloveni.
Na webu obce jsou zveřejňovány průběžně všechny kroky, které jsou aktuální, a nejnověji jsme zveřejnili nejčastěji pokládané otázky, postupné kroky
potřebné pro zřízení kanalizační přípojky a technické požadavky
na připojení.
Jiří Žáček

Nejčastější otázky o připojení na kanalizaci
1. Kdy se můžeme připojit na novou kanalizaci?
Na novou kanalizaci (kanalizační stoku v dané ulici) se
lze připojit až po celkovém vybudování a zkolaudování
celého kanalizačního řadu v daném místě. Při budování
kanalizačního řadu budou vysazovány kanalizační odbočky
s uzavíracím víčkem (gravitační přípojky) a s uzavírací
podzemní armaturou (tlakové přípojky). Přesné místo
vysazení kanalizační odbočky bude písemně odsouhlaseno
před zahájením výstavby kanalizační stoky mezi majitelem
nemovitosti a stavební firmou, která provádí stavbu hlavního kanalizačního řadu.
2. Nebylo by lepší se připojit, když je to již vykopané?
Ano, zní to logicky, ale celá stavba je dotována z EU,
a tak se do ní během výstavby až do konečné kolaudace
dané kanalizační stoky nesmí zasahovat. Také se jedná
o dvě rozdílné stavby. Výstavba kanalizačních řadů podléhá
vodoprávnímu řízení – OŽP Brandýs nad Labem-Stará Bo-

leslav, výstavba kanalizačních přípojek spadá pod stavební
úřad – SÚ Klecany.
3. Jak probíhá stavba?
Stavba kanalizačních řadů v jednotlivých ulicích probíhá
dle časového harmonogramu výstavby kanalizace, který
je uveden na webových stránkách obce a bude během
výstavby upřesňován a případně korigován. Veškeré změny
jsou ihned zveřejňovány na webových stránkách. Stavba
probíhá systémem, že každý den se vyhloubí a napojí část,
která se ještě ten den zasype, až po startovací jámu připravenou pro další pracovní den. Výkopy budou ohraničeny
a označeny.

5. Kdo nám s tím vším pomůže?
Při přípravě, zajištění a realizaci kanalizačních přípojek
Vám ochotně pomůže provozovatel kanalizace BMTO
GROUP a. s. (tel. 222366070, 603889572,
e-mail: bmtopraha@bmto.cz).

4. Co se tedy od nás očekává?

U provozovatele kanalizace získáte kontakty na projektanty
a odborné stavební firmy, které zajišťují v této oblasti
kanalizační přípojky. Současně u provozovatele kanalizace
získáte veškeré technické požadavky na gravitační i tlakové kanalizační přípojky, bude s Vámi projednán vhodný
způsob napojení Vaší nemovitosti. Veškeré podklady lze
vyřídit elektronicky. Technické konzultace telefonicky
nebo osobně.

Realizaci kanalizační přípojky si zajišťuje každý majitel
nemovitosti sám na vlastní náklady dle níže uvedených
postupných kroků pro zřízení kanalizační přípojky.

Další informace na www.obeczdiby.cz

Samozřejmě si můžete sami najít odpovědného projektanta i realizační stavební firmu inženýrských sítí.
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Odpadové
hospodářství

Doprava ve Zdibech a okolí
Dopravě na severním okraji Prahy a okolí se v posledních letech nikdo nevěnoval, a tak stále houstla až do stavu, že v dopravních
špičkách začala kolabovat. Teprve teď se některé úpravy dopravní infrastruktury začínají řešit, a protože se týkají i Zdib, rád
bych vás s nimi seznámil.

Obec Zdiby průběžně pracuje na zkvalitnění hospodaření s odpady a snaží
se najít nejvýhodnější a nejvhodnější
motivační způsob likvidace odpadů
v místních podmínkách.

Tramvaj ve Zdibech
Na posledním zasedání rady Středočeského kraje byl schválen záměr stavby tramvajové linky Praha – Zdiby-Sedlec. Zahájení stavby se
předpokládá v roce 2022 a dokončení v roce 2025. Jedná se o zásadní krok v řešení dopravní zátěže v oblasti Zdib. Jsme rádi,
že Středočeský kraj pod vedením hejtmanky Pokorné Jermanové reaguje na snahu obce Zdiby o zjednodušení dojíždění našich občanů,
a tím i zpříjemnění jejich životních podmínek. Následnými kroky budou projednání na magistrátu HMP, zanesení do investic Dopravního
podniku, provedení a schválení EIA, vypracování projektové dokumentace, vykoupení pozemků a vydání Stavebního povolení. Obec Zdiby
na všech stupních plně spolupracuje s cílem podpořit celý záměr, ale zároveň i ochránit obyvatele Zdib před nežádoucími vedlejšími účinky.
Není naším cílem udělat ze Zdib parkoviště pro Prahu.

Dle zákona o odpadech č.185/2001 Sb.
jsme nechali zpracovat Plán odpadového
hospodářství obce Zdiby. Tento plán se
vypracovává na dobu 5 let a je závazným
podkladem pro zpracování územního
plánování. Po schválení bude tento plán
zveřejněn na webu obce.

Mimoúrovňová křižovatka MÚK Odolená Voda
Odbor dopravy Středočeského kraje ve spolupráci s Výborem pro dopravu, Výborem pro hospodářský a regionální rozvoj, vědu a výzkum
a Výborem pro životní prostředí a zemědělství zahájil práce na záměru vybudovat mimoúrovňovou křižovatku na dálnici D8 v blízkosti letiště Vodochody. Jednání jsou na úplném začátku, a tak v tomto případě obec Zdiby podmiňuje tuto realizaci zřízením třetího pruhu na dálnici
D8, aby při ucpání dálnice nedocházelo k objíždění kamiony přes Zdiby.

Na základě tohoto plánu propočítáváme
ekonomické varianty svozu tříděného i
směsného odpadu, jako jsou zřízení většího počtu kontejnerovišť, umístění popelnic
na papír a plast do každého domu, přidání
kontejnerů na kovy, zvětšení a přemístění
sběrného dvora, vážení odběrů z domácností, apod. Objíždíme obce, kde jsou již
nějaké zkušenosti s různými druhy svozu
a organizace odpadů, a získáváme informace o kladech i záporech jednotlivých
variant. Ze shromáždených informací
necháme zpracovat odbornou firmou nejvýhodnější variantu nastavenou konkrétně
na obec Zdiby. Budeme také hledat možnost získání dotace pro konečný projekt.

Výstavba nové přistávací dráhy na letišti V. Havla Praha Ruzyně
Letiště Václava Havla plánuje výstavbu další přistávací dráhy rovnoběžně se stávající dráhou s cílem zhuštění letecké dopravy a zkrácení
přistávacích a vzletových časů. I zde obec Zdiby nechala vypracovat právní stanovisko, protože nebyla opětovně (i přes žádost jak minulého
tak současného vedení obce) zařazena do obcí s nárokem na finanční odškodnění. Letiště Ruzyně každoročně vyplácí obcím, kde jsou
obyvatelé obtěžováni leteckým provozem, určitou finanční kompenzaci.
Pražský okruh
ŘSD ČR závod Praha zahájil opět po letech práce na přípravě stavby Pražského okruhu. Vzhledem k tomu, že tomuto záměru bude předcházet schválení územního plánu Prahy cca v roce 2023, je realizace této výstavby zatím v nedohlednu. Momentální odhadovaný termín
zahájení stavby v oblasti Březiněves - Dolní Chabry – Suchdol je rok 2035. Obec Zdiby ve svém územním plánu s touto stavbou počítá
a má pro ni vyčleněný koridor.
Oprava mostu pod D8

Předpokládáme, že rozšíření separace
odpadu a nové podmínky pro svoz odpadu
v obci Zdiby budou platné od 1. 1. 2019.

V následujících měsících probíhá oprava mostu pod D8 u motorestu Stará pošta ve dvou etapách. Z tohoto důvodu bude most uzavřen
po dobu nutnou a doprava bude vedena po objízdných trasách dle harmonogramu a plánku objízdných tras zveřejněných na webu
obce Zdiby.

Jiří Žáček

Jiří Žáček

Vážení čtenáři,
ráda bych Vám nabídla své služby v oblasti realit.
Jako realitní makléřka pracuji 10 let pro oblasti Praha a Praha východ.
Mojí specializací jsou Zdiby a blízké okolí, které jsou i mým domovem.

Lenka Formanová

osobní realitní makléř
nejúspěšnější makléř kanceláře
za rok 2016 a 2017

CHCETE VÝHODNĚ A SPOLEHLIVĚ PRODAT
VAŠI NEMOVITOST NEBO HLEDÁTE NEMOVITOST
KE KOUPI?
Nabízím:
- kompletní a nadstandartní realitní
servis zkušeného profesionála
pod záštitou prověřené značky
- tržní odhady nemovitostí
- bezplatné konzultace

Aktuálně hledám pro své klienty
dům nebo pozemek s chatou
ve Zdibech a okolí.
Neváhejte mne kontaktovat.

RE/MAX Art
Vinohradská 2396/184 (-M- Želivského)
130 00 Praha 3-Vinohrady
+420 724 549 017
lenka.formanova@re-max.cz
www.remax-czech.cz/reality/re-max-art/
lenka-formanova/
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oprava sokolovny
Po dlouhých přípravách, které začaly v roce 2015, se konečně blížíme
do fáze realizace oprav a sokolovna se dočká dvou zásadních úprav.
V prvé řadě dojde k výměně elektroinstalace, jelikož ta stávající již
na hranici použitelnosti. Rozvody jsou většinou hliníkové, různě napojované, svítidla jsou velmi nehospodárná a celkově elektroinstalace neodpovídá
dnešnímu využití prostoru. Cílem je tedy nová instalace v souladu s dnešními normami a standardy z hlediska bezpečnosti, úspornosti i uživatelského
komfortu. Můžeme se tedy těšit na nová svítidla, efektivnější ovládání
s ohledem na využití jednotlivých prostor nejen pro sport, ale také kulturu.
Další významnou úpravou projde podlaha hlavního sálu. Stávající parketová
podlaha pamatuje ještě druhou světovou válku a jistě jste si všimli,
že na několika místech se podlaha již povážlivě houpe či trochu propadá.
Je provedena přímo na terén, a proto je tak prašná. Nově navržená skladba podlahy počítá, s ohledem na společenské využití, opět s parketovou
nášlapnou vrstvou, ale nově bude provedeno souvrství podkladních konstrukčních vrstev s cílem zvýšení komfortu a čistoty prostředí. Následně
bude ještě provedena oprava omítek, výměna dřevěného obložení a nová
výmalba sálu.

i v době, kdy Sokol nepatřil k podporovaným aktivitám. Mohli bychom
vyjmenovat seznam rodin, kde je Sokol každodenní součástí, a také mnoho
těch, kteří pomáhají právě s opravami budovy. Pohotově a ochotně zasáhnou při nečekaných haváriích či vyjdou vstříc příznivou cenou při drobných
opravách apod. Díky Vám!
Plánovanou opravou vyměníme dvě základní části, které nelze dělat
po kouscích, a je třeba profesionální provedení. Jedná se o velkou investici, kterou můžeme realizovat jen díky finanční podpoře. Po mnoha pokusech se podařilo získat dotaci z MŠMT. Dotační titul počítá se 40% účastí
žadatele, a tak jsme velice uvítali příslib financování z obce, který doplní
naše vlastní prostředky. Aktuálně probíhá výběrové řízení na zhotovitele
stavby, po jeho ukončení budeme na stránkách Sokola Veltěž informovat
o podrobnostech. Již nyní je možné na stránkách nahlédnout do zadávací
dokumentace.
Realizace bude zahájena ještě letos na jaře a měla by být dokončena
během září, aby opět v novém školním roce mohla být naplno využívána
pro veškeré pravidelné aktivity Sokola, školy i ostatních subjektů. Držme si
palce, ať se nic nepředvídaného nestane a plán se vydaří.
Za TJ Sokol Veltěž ing. Kateřina Kolářová

Velké díky patří všem, kteří nezištně celá leta pečovali o sokolovnu. Je to
úctyhodné, jak dlouho se podařilo udržet v plném chodu tento objekt

Toto chtějí zpět

toto odmítají

BRIGÁDA NA SOKOLOVNĚ
sobota 21. 4. 2018 od 10 hodin
Budeme stěhovat vybavení sokolovny před nadcházející rekonstrukcí.
Dále pak uklidíme přilehlé hřiště, opravíme a natřeme herní prvky pro děti.
Opravdu potřebujeme každého dobrovolníka.
Prosíme, přijďte nám pomoci. Vezměte si hrábě a rukavice.
TJ Sokol Veltěž
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rekonstruovaná úřadovna obecní policie
Dne 5. března 2018 jsme otevřeli zrekonstruovanou Úřadovnu OP Zdiby pro občany. V dalším období se stavbaři ještě zaměří na úpravu venkovních
prostor, včetně bezbariérového přístupu.
Luděk Wachtl, vedoucí OP Zdiby

kůň bez jezdce ve zdibech
Dne 1. 3. 2018 v 11:23 hod. přijala Obecní policie Zdiby telefonické oznámení o výskytu koně bez jezdce, který následně směřoval k dálnici D8.
Strážníci neprodleně oznámili událost na tísňovou linku 112, 158
a sledovali koně po dálnici ve směru na Prahu. Na místo dorazili i dálniční

8

policisté z Nové Vsi. Kůň byl zablokován v nedalekém Stejskalově dvoře,
a to až do příjezdu majitelů z Prahy.
Luděk Wachtl, vedoucí OP Zdiby

www.obeczdiby.cz

mladí hasiči
V novém roce se nám již na plno rozběhl kroužek Mladých hasičů. Děti
se velmi snaží, pilně trénují a učí se věci, které by měl správný hasič znát.
Aby si ověřily své znalosti v praxi a ukázaly, co se naučily, zúčastnily se
děti na začátku března soutěže Mukařovský uzel. Soutěžily v kategoriích
mladší, starší a měli jsme jednu zástupkyni v kategorii dorost. Ve velké
konkurenci obsadily krásné 12. a 13. místo. Děti se každým rokem zlepšují, proto věříme, že se v příštím roce umístí mezi prvními deseti. Dětská
přípravka si začne připravovat scénku s hasičskou tematikou na soutěž
v Čelákovicích, kterou by předvedly i na některé akci v naší obci. Budeme se na Vás těšit na Dětském dnu!

duben 2018

Zpráva o činnosti Obecní policie Zdiby
V roce 2017 uložili strážníci Obecní policie Zdiby 181 pokut v celkové
výši 94 000 Kč. Z toho 7 – veřejný pořádek, 11 – drobné krádeže, 122 –
dopravní předpisy, 19 – rychlost, 17 – pozemní komunikace, 5 – vyhlášky. Správním orgánům bylo oznámeno celkem 91 skutků.
Z toho 2 – veřejný pořádek, 2 – občanské soužití, 78 – dopravní předpisy,
4 – rychlost, 5 – vyhlášky. Bylo zajištěno 34 opuštěných zvířat, 2 osoby
byly převezeny na záchytnou stanici, bylo oznámeno 8 trestných činů,
byla nalezena 3 vozidla. Náklady na provoz, včetně vybudování Obecního
kamerového dohlížecího systému byly 4 999 375 Kč. Strážníci zpracovali celkem 543 písemností (úřední záznamy, oznámení uložení pokuty,
oznámení přestupků, vraky, dožádání úřadů, trestních soudů, Policie ČR,
zejména odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál, NBÚ). Bylo přijato
a prověřováno celkem 798 oznámení na různá jednání. Z toho bylo 604
přímo od občanů (Zdiby – 464, Klecany – 83, Husinec – 39, Větrušice – 6,
Sedlec – 12) a 194 od útvarů Policie ČR.
V roce 2018 plánujeme rozšiřování Obecního kamerového dohlížecího
systému o malé kamerové body v lokalitách Zlatý kopec, ve směru
na Holosmetky a Brnky, přechod Průběžná (Central Group), a to z důvodu páchané majetkové trestné činnosti (vloupání do nemovitostí, krádeže
vozidel a autopříslušenství). Strážníci a policisté (Obvodní oddělení
Policie ČR – Odolena Voda, Dálniční oddělení Policie ČR – Nová Ves, Dopravní inspektorát Policie ČR, Praha venkov, východ, různé útvary SKPV)
každodenně využívají data k odhalování pachatelů přestupků, trestných
činů a monitorování dopravní situace.
Luděk Wachtl, vedoucí OP Zdiby
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Obecní úřad Zdiby

22. dubna 2018

Obecní úřad Zdiby organizuje svoz velkoobjemového odpadu.
Svoz tohoto odpadu se uskuteční dne 22. dubna (neděle) 2018 od 8 do 12 hodin.
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny podle níže uvedeného rozdělovníku.
Současně bude OTEVŘEN SBĚRNÝ DVŮR ul. U Školy, pro ukládání nebezpečného
odpadu – oleje, barvy, lednice, pračky, televizory, drobné elektro, PC, pneumatiky.
DŮLEŽITÉ PRO UKLÁDÁNÍ ODPADŮ DO VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ!!!

Co do velkoobjemového kontejneru patří?
Rozhodně ANO: starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré
sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Co do velkoobjemového kontejneru NEpatří?
Rozhodně NE: odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např.: autobaterie, zářivky, barvy,
rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky,
elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ PODLE LOKALIT V OBCI
LOKALITA OBCE

MÍSTO

POZNÁMKA

ZDIBY – ZDIBY

křižovatka ul. Prostřední, Průběžná

Před kontejnery na tříděný odpad

ZDIBY – VELTĚŽ

ul. Za Sokolovnou

U vstupu na hřiště u Sokolovny

ZDIBY – PŘEMYŠLENÍ

Soběslavovo nám.

Točna před bývalou Teslou, kontejn. stání
na tříděný odpad

ZDIBY – HOLOSMETKY

křižovatka ul. K Holosmetkům, K Přívozu, K Vodojemu

ZDIBY – ZLATÝ KOPEC

křižovatka ul. Větrná, Zlatý kopec, Travnatá

ZDIBY - BRNKY

křižovatka ul. Přemyšlenská, Pod Hájem

Kontejnerové stání na tříděný odpad

ZDIBY - BRNKY

ul. Sedlecká cesta, U Kovárny

U točny, informační tabule

10zdiby_uklidova_nedele.indd
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Maškarní zábava
Pro příznivce dobré zábavy připravil oddíl kopané tradiční maškarní
zábavu a každý, kdo si v sobotu 17.března našel čas, se přišel pobavit do místní sokolovny.
K tanci a poslechu hrála kapela Ex Forbes. Nápaditost tvůrců masek byla
velká, záleželo na fantazii a umění zúčastněných, jestli vyráběli masku
z vlastních zdrojů nebo vyrazili do půjčovny. O pohádkové bytosti nebylo
nouze, naší sokolovnu navštívili superman, vodník, čarodějnice, dáma
a král, Shrek s Fionou a novější postavy jako bezdomovec, reprobedny,

masakr motorovou pilou, šerif a mnoho dalších. Je jen škoda, že účast
v letošním roce byla o dost menší než v předchozích letech.
Jak bylo avizováno dopředu, část výtěžku byla předána bratrům Mirkovi
a Michalovi Hálovým.
Děkujeme všem, kteří se této akce zúčastnili.
Jana Hyklová
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Myslivost – černá zvěř v roce 2017
V loňském roce jsme byli svědky značného rozruchu kolem černé
zvěře. Příčinou byl výskyt afrického moru prasat (AMP) ve zlínském
okrese, který však měl dopad na veterinární opatření v celé republice. Závažnost této nákazy podtrhuje zapojení všech odpovědných
státních, veterinárních, zemědělských i mysliveckých organizací
k potlačení tohoto problému.
Zdá se, že zavedení mimořádných opatření, včetně nasazení policejních
odstřelovačů, mělo úspěch v tom, že se podařilo udržet nákazu v relativně malém prostoru. I když pachové i elektrické ohradníky nezajistily
stoprocentní izolaci zvěře ve vymezeném území, všechny nalezené nakažené kusy se vyskytly v ohnisku nákazy, v tzv. červené zóně. Z výše uvedeného vyplývá, že zavedená opatření zůstávají nadále v platnosti včetně
mimořádných způsobů lovu (viz článek v zářijovém čísle Zpravodaje).
Ačkoli se mimo území Zlínska AMP jinde u nás neobjevil, je v zájmu
snížení rizika nákazy celostátní radikální redukce stavů černé zvěře. Také
Myslivecký spolek Zdiby-Klecany se v loňském roce věnoval odlovu
divokých prasat, a to jak individuálním lovem, tak na společných naháňkách. V roce 2017 bylo v naší honitbě odloveno celkem 31 kusů. Těžko
říci, zda je to hodně či málo. Na jedné straně nebylo u nás v loňském
roce zaznamenáno výrazné přemnožení tohoto druhu zvěře, na straně
druhé se nedá populace v daném území úplně zlikvidovat. Také se musí
počítat s tím, že dochází k migraci z okolních honiteb či nehonebních
pozemků. Nám proto nezbývá nic jiného, než pokračovat v odlovu
dle našich možností i v následujících letech. Stejně tak pokračovat
v ochraně lidí i zvěře pomocí pachových ohradníků.
Proto jsme již zkraje letošního roku uspořádali první naháňku. Bylo to
v sobotu 27. ledna v lokalitách klecanského háje a Masarykovy (Černé) skály. Obyvatelstvo bylo na plánovaný lov předem upozorněno jak
hlášením místního rozhlasu, tak výstražnými cedulemi na přístupových
cestách. Navíc bylo dohodnuto, že členové Městské policie Klecany uzavřou po dobu naháňky lesní cesty, aby se případní sportovci nebo turisté
nemohli objevit uprostřed leče. Jak výše uvedeno, byla naháňka zajištěna
po všech stránkách, a je proto škoda, že nebyla korunována úlovkem.
Chceme tímto poděkovat vedení města Klecany i městské policii za příkladnou spolupráci a věříme, že s ní můžeme počítat i při dalších akcích.
Ing. Jindřich Trpák

Myslivost – sčítání zvěře
Ústředním orgánem státní správy myslivosti v ČR je Ministerstvo zemědělství, na
území národních parků pak Ministerstvo životního prostředí. Na území krajů je
to pak krajský úřad v přenesené působnosti. Dále se tato působnost přenáší na
pověřené obecní či městské úřady. Proto, po zániku okresního úřadu, provádí státní
správu myslivosti v severní části okresu Praha-východ Městský úřad Brandýs-Stará
Boleslav a v jižní části MěÚ Říčany.
Obecně platí, že orgán státní správy myslivosti dozírá na dodržování Zákona o myslivosti
č. 449 z roku 2001 a prováděcích předpisů k němu vydaných. Rozhoduje při tvorbě
a uznávání honiteb, jejich hranic, zařazení do jakostních tříd a stanovení koeficientů přírůstku pro jednotlivé druhy zvěře, stanovení normovaných kmenových stavů a minimálních
stavů, určování honebních a nehonebních pozemků. Registruje honební společenstvo
včetně jeho orgánů a na návrh uživatele honitby ustanovuje mysliveckého hospodáře. Dále
pak dozírá, zda uživatelé honiteb myslivecky hospodaří v souladu se zákonem, provádí
ochranu myslivosti a dodržují zásady chovu zvěře. K tomu zpracovává statistická hlášení
od jednotlivých uživatelů honiteb.
Základním výkazem je plán chovu a lovu pro jednotlivé druhy zvěře, které jsou v honitbě
myslivecky obhospodařovány. Pro získání informací o skutečných stavech zvěře v honitbě
se provádí každoročně jarní sčítání, které vypovídá o tom, jak zvěř přečkala náročné zimní
období. V letošním roce byl vyhlášen termín na sobotu 3. března. Tento den členové Mysliveckého spolku Zdiby-Klecany provedli sčítání procházením jednotlivých lokalit a výsledky
předali mysliveckému hospodáři ke zpracování sčítacího listu. Musíme však konstatovat,
že to bylo neradostné sčítání.
Na výměře cca 1700 ha naší honitby bylo nasčítáno 83 ks bažantí zvěře (27 kohoutů,
56 slepic), 86 zajíců, 41 ks srnčí zvěře (15 srnců, 18 srn, 8 srnčat). Dále pak 25 ks divokých prasat. Pro černou zvěř však v naší honitbě nejsou stanoveny kmenové stavy, a tak
ani nepodléhá mysliveckému plánování, i když se intenzivně loví. Nasčítaný jarní stav se
pro každý jednotlivý druh násobí koeficientem přírůstku a tak vzniká očekávaný přírůstek.
Sčítaný stav s přírůstkem se porovnává s normovaným kmenovým stavem. Tyto údaje
pak slouží ke stanovení plánu lovu. Je jasné, že v našem případě předpokládané přírůstky
bažantů a zajíců nedovolují odlov, a to již po několik let. Naší snahou je udržet skutečné
stavy této zvěře nad předepsanými minimálními, aby se tato zvěř zachovala v naší honitbě
jako živočišný druh.
Odlov je proto možno plánovat kromě prasat pouze u srnčí zvěře, u které je však třeba
počítat se značným úhynem vlivem silniční dopravy a intenzivního zemědělství (řepka, mechanizace, chemické prostředky). Na základě uvedených faktů je zřejmé, že v současnosti
již nejde o rozkvět myslivosti, ale o její udržení a záchranu.
Ing. Jindřich Trpák

31. ročník turistického pochodu

MÁSLOVICKÁ
ŠLÁPOTA
aneb Šlapeme do Máslovic stloukat máslo

sobota 14. dubna 2018
TRASY:

22 km: Praha–Máslovice, start pod Libeňským zámečkem (8–9 h)
12 km: Líbeznice – Máslovice, start u obecního úřadu (9.30–10 h)
16 km: Kralupy n. Vlt. – Máslovice, start před vlakovým nádražím (9–10 h)
10 km: Klecany – Máslovice, start v Klecanech na náměstí (9.30–10 h)
9 km: Kralupy n. Vlt. – Máslovice, start před vlakovým nádražím (9–10 h)
8 km: Odolena Voda – Máslovice, start před ZK Aero (9.30–10 h)
6 km: Řež – Máslovice, start u lávky (9.30–10 h)
3 a 5 km: okolí Máslovic, start u pokladen (10–12 h)
Popis tras na jednotlivých startech. Startovné a odměny v cíli.
Startovné/vstupné: 50 Kč

PROGRAM

.

NA

.

N ÁV S I :

11–16 hodin:
stloukání másla tvořivé dílny
soutěž v pojídání chleba s máslem
stánky s občerstvením a řemeslnými výrobky
hudební country skupina Máslovické drnkačky (11–16 h)
divadlo Kampa (13 h)

. .

.

V muzeu kromě stálé expozice o výrobě másla i nová výstava Ptáci na vodě a u vody.
Jednotné vstupné do muzea 10 Kč.
Kontakty: www.maslovice.cz, ou@maslovice.cz, tel.: 724 191 246.
Změna programu vyhrazena.
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JAK SI HOUSENKA PLETLA KABÁTEK

duben 2018

Přesně v této pohádce od Ondřeje Sekory, se žáci navštěvující ŠD dozvěděli, jaký je životní cyklus
motýla zábavnou formou. Dostali však zároveň možnost, pozorovat vývoj motýla i v reálném
životě. Pozorovali konkrétně martináče hedvábného (cynthia ricini), nočního motýla, který u nás
Hormonální jógová terapienežije.
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dlouho a propadnete jejímu kouzlu i cvičení! Letos v létě budeme mít možnost se s ní
opět setkat v Praze.
Absolvovala jsem u této dámy certifikace na všechny její metody, o kterých vám chci
napsat – HJT pro ženy, pro muže a pro diabetiky.
HJT je určena všem ženám i mužům, kteří zažívají dlouhodobý stres, ztrátu vitality
a únavu. Stres totiž stojí za vším – spouští veškeré nemoci a navíc rozkolísá naše
hormonální hladiny. HJT pomůže těm, kteří mají problémy se štítnou žlázou, trpí
nespavostí, zažívají syndrom vyhoření, úzkostné stavy, řeší vypadávání vlasů anebo
nízké libido – i s tím si umí hormonální jóga hravě poradit! Nevěříte – přijďte vyzkoušet! Navíc vám zlepší metabolismus, rozproudí lymfu a posílí imunitu – což oceníte
především nyní na jaře. Také si poradí s přebytečnými kily, odstraní migrény, zkrátka
navrátí ztracené sebevědomí.
Dnes bych se chtěla věnovat podrobněji ženám, kterým hormonální jóga pomáhá při:
• potížích v menopauze - odstraní symptomy jako návaly horka, nespavost, podrážděnost, deprese, ztrátu vitality, nízké libido, migrény… a mnoho dalšího a co
je nejdůležitější – nahradí hormonální substituční léčbu neboli „umělé hormony“,
které mohou mít spoustu neblahých vedlejších účinků
• bolestivé, nepravidelné menstruaci nebo její ztrátě
• premenstruačním syndromu
• neplodnosti, která je způsobená hormonální nerovnováhou, špatným prokrvením
či svalovou křečí v pánevní oblasti či srůsty na vejcovodech
• kojení, které podpoří a zároveň po porodu harmonizuje psychiku
• problémech s karpálními tunely
• sedavém způsobu zaměstnání
Je vhodná pro všechny ženy od 30 let jako prevence.
Zvládnete ji i bez předchozí zkušenosti s jógou. Naučím vás postupně vše, co potřebujete tzn. celou sestavu hormonální jógové terapie včetně protistresových cviků.
Poté si můžete cvičit v klidu domova nebo docházet na lekce pro absolventy.
O HJT pro muže a diabetiky si řekneme více v příštích vydáních Zdibského zpravodaje nebo si o nich můžete přečíst více na www.jogajana.com
nebo na www.hortenzie.com.
Pokud jste ze Zdib či okolí, mám pro Vás skvělou zprávu – kurz HJT můžete absolvovat přímo ve Zdibech, ve Studiu na Přemýšlení. Do prázdnin určitě ještě seminář
stihnete – přidejte se k nám!
Přeji Vám krásné jarní dny!
Přeji Vám krásné zimní dny!
Ing. Jana Hrabalová Bendová,
certifikovaná lektorka hormonální jógové terapie
pro ženy, muže a diabetiky od Dinah Rodrigues
V případě dotazů mě můžete kontaktovat na tel.: 725 718 816
www.jogajana.com nebo www.hortenzie.com

exkurze na Toulcův dvůr
1. února vyrazila 1.A a 1.B na exkurzi na Toulcův dvůr, který leží
v Praze Hostivaři.
Pro děti byl připravený naučný pořad o ovcích (co potřebují k životu, jaký
z nich máme užitek, jak se získává vlna ...) a nakonec i malá pracovní
dílnička, kde se vytvářelo z ovčí vlny.
Dětem se asi nejvíce líbilo malé jen dvoudenní jehňátko a všechny
překvapilo, možná to bude nové zjištění i pro vás, že ovce pijí čaj. Tedy
jen slabý odvar a jen tehdy, když nastydnou.
Mgr. Iva Jačková
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Bruslení ve zdibech
Dne 3. března 2018 se v rámci veřejného bruslení pod patronací sportovní komise konalo sportovní odpoledne na Přemyšlenském rybníku
ve Zdibech.
Jiří Černoch, Jiří Černoch ml. z HC Sparta Praha, David Černoch a Viktor
Myslil spolu s klukama, kteří si přišli zabruslit, vytvořili 2 týmy a odehráli
hokejové utkání. Také byly připravené branky, kdy si kluci po hokejovém
slalomu pod dohledem hokejových profesionálů vyzkoušeli nájezdy
na brankáře. Kluci si užili hokej spolu se svým hokejovým vzorem. Jirka
po skončení utkání uspořádal autogramiádu a mezi přítomné byly rozdány
upomínkové předměty. Poděkování patří i manželům Jarolímovým,
kteří věnovali dvě vstupenky na fotbalové utkání Sparty Praha. Odpoledne
se velmi vyvedlo. Strážníci Obecní policie Zdiby zajišťovali bezpečnost,
ozvučení, občerstvení pro závodníky a „first responder AED“ hlídku.
Luděk Wachtl, vedoucí OP Zdiby

Plán kulturních akcí 2018
30. dubna

Pálení čarodějnic

19. května

Zájezd pro seniory

20. května	Volejbalový turnaj
3. června

Dětský den

23. června

Fotbalové utkání hvězd

11. srpna

Zdibský kotlík

23. září	Hasičský srandamač
8. září

Brnky Brnky

15. září

Slavnosti pravého a levého břehu

15. září

Nohejbalový turnaj

28. října

Lampiónový průvod s ohňostrojem

Listopad

Divadlo

Listopad	Hasičská zábava
2. prosince

Advent a rozsvěcení vánočního stromu
u sokolovny

Prosinec	Vánoční besídka
Prosinec	Vánoční zájezd
7. prosince

Mikulášská besídka

Prosinec

Zpíváme s Meluzínou

24. prosince

Zpívání v kostele

inzerce

inzerce
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Šestý ročník XCO na Beckově
se nezadržitelně blíží
Cyklistické závody pro širokou
veřejnost se uskuteční v neděli
27. května 2018 na trati v Klíčanech. Pořadatelé závodu ze Sokola Veltěž s podporou MAS Nad
Prahou připravili již 5. Mistrovství
regionu Nad Prahou v závodech
na horských kolech, kdy hledáme každoročně nejlepší cyklisty
regionu v jedné z 23 kategorií.
Nemusíte být „profesionálními“
sportovci, abyste se stali Mistry regionu Nad Prahou, stačí mít horské
kolo a chuť si trochu protáhnout
tělo.

Popáté jako Mistrovství regionu
Nad Prahou v závodech na horských kolech se uskuteční v neděli
27. 5. 2018.
Všechny úseky, které se Vám
budou zdát obtížné, budou mít
svoji lehčí nenáročnou objízdnou
variantu, tzn. „Chicken Way“, takže
zúčastnit se může opravdu každý.
Doporučujeme sledovat webové
stránky závodu www.xcobeckov.cz,
kde naleznete veškeré důležité
a aktuální informace. Pokud uvažujete o Vaší účasti – a kategorie jsou
vypsány pro celou rodinu – budeme rádi, pokud nám tento fakt
sdělíte formou přihlášení
přes registrační formulář – registrace bude spuštěna začátkem
dubna.
Ušetříte si tak spousty času
u prezentace, minimalizujete chyby
v přepisu Vašeho jména do časoměřičského systému, ale hlavně
nevypadnete z pořadí Mistrovství
regionu Nad Prahou.
(pm)

SPORTOVNÍ HALA ZDIBY
V současné době byly zahájeny práce na návrhu stavby Sportovní haly ve Zdibech.
Je navrženo situovat tuto sportovní halu v návaznosti na areál stávající školy
na pozemku, který v současnosti je dočasně využíván jako sběrné místo pro občany
obce Zdiby.
Areál sportovní haly bude přístupný jednak z areálu školy a dále z komunikace
U školy, z této komunikace bude umožněn přístup pro veřejnost.
Již od začátku je uvažováno s víceúčelovým využitím této sportovní haly jednak pro potřebu školy a dále i pro veřejnost v mimoškolním čase.
Návrh využití a vybavení sportovní haly byl již v počátku konzultován se sportovní komisí
ve Zdibech.
Vlastní hala je koncipována velikostí tak, aby ji bylo možno využít pro více druhů sportů,
např. pro basketbal, volejbal, florbal, badminton a sálovou kopanou.
Samozřejmostí bude vybavení tělocvičny sportovním vybavením a nářadím.
Mobilní nářadí bude situováno ve dvou skladech nářadí v návaznosti na vlastní tělocvičnu.
Součástí vlastní haly – tělocvičny bude tribuna o třech řadách pro diváky v úrovni přízemí
a ochoz s malou tribunou v úrovni patra.
Vlastní zázemí tělocvičny bude situováno ve dvoupodlažní přístavbě k hale, jednotlivá
podlaží budou propojena dvouramenným schodištěm.
Zázemí tělocvičny budou tvořit 4 oddílné šatny vždy cca pro 24 osob a navazující hygienické zázemí se sprchami a toaletami. V této části objektu bude situováno i technické zázemí
celé sportovní haly.
Pro návštěvníky budou sloužit samostatné toalety, samozřejmostí je i situování WC
pro imobilní osoby.
Pro širokou veřejnost je uvažováno se situováním sauny s nezbytným samostatným
hygienickým zázemím.
Při vstupu do haly bude umístěna recepce – zázemí správce areálu.
Součástí navrhované stavby bude úprava stávající příjezdové komunikace se zřízením
odstavného parkoviště pro osobní vozidla.
V areálu sportovní haly je uvažováno se stavbou obslužné komunikace, dále s vybudováním přístupových chodníků a schodišť potřebných pro propojení sportovního areálu
s areálem školy.
Celý areál sportovní haly bude oplocen, z důvodu rozdílných terénních úrovní vlastního
areálu a sousedních pozemků bude nutno vybudovat v hraně oplocení nezbytné opěrné zdi.
Součástí stavby bude rovněž řešení sadových úprav, řešení vsakování dešťových vod
na vlastním pozemku a vybudování přípojek inženýrských sítí.
Ing. Stanislav Marek
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Lidové moudro:...

Pomůcka: Svatebčan
Ate, Čud
(nář.)
sao, šo

Hernie

Povzdech Postava
z bible

Kypět

Domácky
Antal



Japonská
lovkyně
perlorodek

Zápor

Druhá
tráva

Značka
sportovních
potřeb

Ranní
vláha

Model
Fordu

Zimní
větrovka
Nemocn.
oddělení

Alpínum

Kopřivnický závod
1. díl
tajenky

Mezinár.
kód
Tanzanie



Druh
topiva

Zátopkovo
jméno
Hl. město
Norska

Ztrácet
svěžest
Akvarijní
rybka

Judský
král
Cesta
letadlem

Sloven.
„jestli”
Nalít
dovnitř

5. díl
tajenky

Jméno
režiséra
Kazana

Okolo
(bás.)
Značka
stocku

Značka
radia
Brána
(zast.)
Předložka
Čichový
orgán

Nadání

Vstrčit
Plavecký
styl

Kojící
žena
(kniž.)
Druh
papouška
Tito

Mládě
osla

Bývalý
sloven.
boxer
Šikmá

SPZ
Zlína
Jaguár
Tříhaléř
Sekat
teslicí

Chrastí

Mužské
jméno
Lodní
přístroj

Vztekat
se



Severští
paroháči
Ostrý
přízvuk

Přibližně
Světová
velmoc
Cizokrajný
motýl
Sloven.
„místo”

Smyčka

Předložka

2. díl
tajenky
Jméno
herce
Pacina



Lák

Japonská
jednotka
objemu
Zaúpění

Název
sykavky
Hlína

Planetka
Bič
Závodní
klub (zkr.)
Domácky
Tamara

Rival
Solmizační
slabika

Nepohoda
Anti-block
system

Mizerný

Zn. kilonewtonu
Odření

Kývnout
Stovky

Domácky
Aranka
Značka
mouky

Značka
astatu

Rusky
„ocel”
Dravý
brouk

Značka
křemíku
Snad
(bás.)

3. díl
tajenky

Fin
(zast.)
EČV Dun.
Stredy

UkazoIniciály
vací
zpěvačky
zájmeno Bartošové

4. díl
tajenky

Slovensky
„ctnost”

Plemeno

Posvátný
brouk

(Tajenka: Nejlepší výchovná metoda je obstarat dítěti dobrou matku.)

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

