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Rekonstrukce silnic – Objízdné trasy
Rekonstrukce silnic Chaberská a Na Brnky proběhne ve třech etapách.
První etapa má být zahájena začátkem července na Chaberské a ihned
po dokončení výměny povrchu začnou etapy č. 2 a 3 na rekonstrukci
komunikace Na Brnky. Objížďky pro jednotlivé etapy budou následující:

1. etapa – červenec 2015
Uzavření Chaberské
Objízdná trasa:
Zlatý kopec, Na Ladech, Na Brnky, Průběžná – v obou směrech

2. etapa – plánováno na srpen 2015
Uzavření Na Brnky od Průběžné až po křižovatku K Holosmetkům
Objízdná trasa:
K Holosmetkům, Na Brnky, Na Ladech, Chaberská, Průběžná – v jednom
směru
Průběžná, V Kopci, Na Lada, Na Ladech, Na Brnky, K Holosmetkům
– ve druhém směru

3. etapa – plánováno na září 2015
Uzavření Na Brnky od křižovatky K Holosmetkům po teletník
Objízdná trasa:
Přemyšlenská, Na Ladech, Chaberská, Průběžná – v jednom směru
Průběžná, V kopci, Na Lada, Na Ladech, Přemyšlenská
Směr od Holosmetek bude již po nové komunikaci
Upřesnění harmonogramu prací zveřejníme ihned po vysoutěžení zhotovitele následně po 29. 6. 2015. Všechny nové informace budou zveřejňovány průběžně na webových stránkách Obce, vývěsních tabulích
a ostatních plochách. Prosíme všechny zúčastněné o ohleduplnost
v dopravě a pevné nervy při ztížené dopravní situaci.
Jiří Žáček

1. etapa

2. etapa

3. etapa
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kontakty

Vaše názory nás zajímají

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

Několik posledních víkendů jsem věnoval neformálním schůzkám s občany v jednotlivých částech obce. Účast byla rozdílná a ožehavá
témata byla probírána v klidné a přátelské atmosféře. Nejčastěji byla jmenována autobusová doprava, silnice, kanalizace, plánované
investice obce. Všichni přítomní kladně ocenili naše setkání právě v této formě, tj. v místě bydliště v jednotlivých částech obce, a příslib
jejich každoročního opakování. Kritika se snesla na malou propagaci, ( jen informace ve Zdibském zpravodaji), a tak příští setkání
budou zveřejněna ještě na internetu a na nástěnkách v dostatečném časovém předstihu.
Hlavní projednávaná témata:
Brnky

Přemyšlení

Za Panskou zahradou

• autobus
• dopravní značení
• cesty

• zprovoznění obou průchodů Bažantí, U
Cihelny
• parkování V Remízkách, Bažantí,
Koroptví
• park s lavičkami na Soběslavově
náměstí
• přechody pro chodce - Chaberská x
Průběžná, V Remízkách x Průběžná

• možnost přidání kontejneru
na plasty
• dodání materiálu na údržbu cest
• snížení daně z nemovitosti
pro rekreační bydlení

Zlatý Kopec

Kontakty
Starosta
telefon: 284 890 215
e-mail: starosta@obeczdiby.cz
Místostarostové
telefon: 284 890 220
e-mail: zdiby@obeczdiby.cz
Sekretariát
telefon: 284 890 013
e-mail: dobrevova@obeczdiby.cz

• územní plán
• Nová Průběžná
Holosmetky
•
•
•
•
•

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

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

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

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

Zdiby, Veltěž

obrubníky
nástěnka
úprava kontejneroviště
autobus
dopravní značení

Jiří Žáček

Nikdo z obyvatel v této části nepřišel, což si
vysvětluji tím, že občané své problémy řeší
osobně na OÚ nebo se svými zastupiteli.

Zdibský
Expres
Zkušební autobusová doprava byla ukončena a nastává
práce vyhodnotit, připravit
jízdní řád, vysoutěžit provozovatele a přípravit autobusové
stanice tak, abychom mohli
od začátku září 2015 zahájit
již pravidelnou kyvadlovou
dopravu.
S potěšením musím oznámit
rekordní počet cestujících
v ranních spojích, který se
pohyboval průměrně okolo
26 osob a jednou dokonce
dosáhl čísla 31.
Prosím o zaslání námětů,
i ve spolupráci s vašimi dětmi,
na název našeho Expresu.
Jiří Žáček

Zájezd pro seniory
Obec Zdiby pořádá dne 5. září 2015 zájezd pro seniory na zámek
Benešov nad Ploučnicí.
Cena: 200 Kč
Odjezd v 7:30 ze zastávek autobusů
Přihlášky: Hana Jandovská, telefon 607 910 258

INFORMACE
Sběrný dvůr
Provozní doba sběrného dvora je
stejná jako v minulém roce.
• Pondělí 15:00 – 17:00 hod.
• Čtvrtek

15:00 – 17:00 hod.

• Sobota

09:00 – 12:00 hod.

POZOR! Pouze každá lichá sobota!
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Od začátku roku přijali zdibští
strážníci celkem 347 oznámení
Za období od začátku roku 2015 přijali zdibští strážníci celkem 347 oznámení na různá protiprávní jednání. Z toho bylo 307 oznámení přímo
od občanů (Zdiby – 214, Klecany – 71, Husinec – 14, Větrušice – 5,
Sedlec – 3) a 40 oznámení od různých útvarů Policie ČR, včetně tísňové
linky 158. V květnu se strážníkům např. podařilo zadržet pachatele vloupání do rodinného domu ve Zdibech a zajistit muže schizofrenika,
který v autobuse ČSAD ve Zdibech vyhrožoval řidiči a cestujícím smrtí.
Strážníci nově využívají při své činnosti v terénu lustrační tablety s mobilním připojením 4G LTE a mohou se okamžitě připojit do Centrálního registru řidičů, Centrálního registru vozidel, Katastru nemovitostí, Evidence
hledaných osob a vozidel, ale z části i do Informačního systému evidence
obyvatel.
Luděk Wachtl, velitel Obecní policie Zdiby

Ze života Obecní policie
Dne 13. 6. 2015 od 8.00 hod. zajišťovali
strážníci Obecní policie Zdiby veřejný
pořádek a „first responder AED“ moto
hlídku při konání mototuristické soutěže
historických vozidel XIX. Klecanská
veteran rallye.

ve Zdibech, a to při odjezdu dětí na školu
v přírodě. Obec Zdiby je abnormálně
zatížena osobní dopravou v ranních
a odpoledních hodinách. Počet projíždějících vozidel má každoročně vzrůstající
tendenci.

Dne 7. 6. 2015 od 14.45 hod. se strážníci
Obecní policie Zdiby zúčastnili dětského
dne v obci Větrušice. Na stánku strážníků
si děti vyzkoušely znalost dopravních
předpisů. Také byl předveden policejní
motocykl s vybavením.

Dne 5. 5. 2015, strážníci Obecní policie
Zdiby se zaměřují při hlídkové službě
i na kontrolu cyklostezky Zdiby – Praha
Troja. Motohlídka je vybavena zdravotnickým batohem, včetně přenosného automatického defibrilátoru Philips HeartStart
FRx a pulzního oxymetru Beurer k neinvazivnímu měření srdeční frekvence. Zdibští
strážníci jsou vyškoleni k poskytování
první pomoci Zdravotnickou záchrannou
službou Středočeského kraje.

Dne 29. 5. 2015 ve 13.35 hod. byla Obecní policie Zdiby požádána o okamžitou
součinnost Policií ČR. Na tísňovou linku
„158“ bylo oznámeno, že v lokalitě
Za Sokolovnou ve Zdibech došlo
k vloupání do rodinného domu a pachatelé jsou na útěku. Strážníci následně
na Soběslavově náměstí zajistili dvě
osoby a ty předali policistům.
Dne 22. 5. 2015 v 11.05 hod. byla Obecní
policie Zdiby požádána o okamžitou
součinnost Policií ČR. Na tísňovou linku
„158“ bylo oznámeno, že v autobuse
ČSAD jedoucího z Klecan do Zdib se nachází zmatený muž, který vyhrožuje řidiči
a cestujícím smrtí. Na zastávce autobusu
ve Zdibech byl muž schizofrenik strážníky
neprodleně zajištěn. Strážníci poté vyrozuměli Zdravotnickou záchrannou službu
Středočeského kraje a Policii ČR.
Dne 15. 5. 2015 ve 14.30 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Policií ČR,
že na tísňovou linku „158“ bylo oznámeno, že na zábradlí u podchodu pro chodce
na Pražské ve Zdibech je omotaná mrtvá
kočka. Strážníci místo nálezu zajistili
a přivolali komunální údržbu Obecního
úřadu Zdiby.

Obecní policie ZDIBY
Obecní policie Zdiby
Na Lada 144
250 66 Zdiby
Středočeský kraj

Telefon/fax.: 284 682 669
Telefon: 774 986 014
www.policiezdiby.cz
Územní působnost: Obec Zdiby, Husinec – Řež,
Větrušice, Sedlec a město Klecany.
Obecní policie Zdiby je ostatní složkou integrovaného
záchranného systému dle zákona č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému a to dle dohody
mezi Obcí Zdiby, Obecní policií a Hasičským záchranným
sborem Středočeského kraje, č.j.: HSKL4059/KL-2007.
Obecní policie Zdiby spolupracuje s Policií ČR na základě
uzavřené „Koordinační dohody o vzájemné spolupráci“
mezi Policií ČR, Krajským ředitelstvím Středočeského
kraje a Obcí Zdiby, Obecní policií v souladu s § 16 zákona
č. 273/2008 Sb., o Policii ČR.
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Dne 12. 5. 2015 od 7.00 hod. zajišťovali
strážníci Obecní policie Zdiby usměrňování dopravy před základní školou

Dne 3. 5. 2015 od 8.45 hod. se strážníci
Obecní policie Zdiby zúčastnili
„Setkání dětských hasičských přípravek
v Čelákovicích“. Akci pořádal Sbor dobrovolných hasičů města Čelákovice
za podpory Středočeského kraje
a pod záštitou hejtmana Středočeského
kraje. Strážníci předváděli záchrannou
techniku na povodně, kterou obdrželi
z účelové dotace ze Středočeského Fondu
hejtmana a zmírnění následků živelních
katastrof v roce 2014.
Dne 30. 4. 2015 od 15.45 hod. zajišťovali
strážníci Obecní policie Zdiby silniční
dohled a veřejný pořádek při konání
„Čarodějnic“ ve Zdibech. V průběhu
večera byla provedena kontrola v Husinci
a v Klecanech.
Dne 28. 4. 2015 od 8.30 hod. se strážníci
Obecní policie Zdiby zúčastnili kontrolní
akce Celní správy v obci Husinec na dodržování zákonů v oblasti zaměstnanosti.
Spolupráce strážníků s celníky bude
nadále pokračovat.
Luděk Wachtl
velitel Obecní policie Zdiby

www.obeczdiby.cz
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15 otázek pro starostu
6. Kdo bude zhotovitel?
Opravu ulice U Školy firma Šlehofer, ulice Pod Kopcem a U Vodojemu
Jiří Toman, ROP – Chaberská a Na Brnky není vysoutěženo. Smlouvy
nad 500 000 Kč jsou zveřejňovány na profilu zadavatele. Další bude
na webu obce.
7. Domníváte se pane starosto, že ani výběr zhotovitele nepodléhá
režimu veřejné soutěže?
Záleží na rozsahu prací. Opět zde platí zákon o zadávání veřejných
zakázek.
8. Je samozřejmé a všeobecně jasné, že ani kapacita zhotovitele,
ani objem finančních prostředků obce neumožní opravu všech potřebných komunikací. Podle jakých kritérií budou jednotlivé komunikace vybrány a kým budou realizovány?
U menších zakázek oslovujeme ozkoušené firmy s dobrými referencemi.
U těch větších se může stát, že musíte podepsat smlouvu s někým,
kdo bude mít problém vůbec zakázku realizovat. Není příliš možností, jak
vyselektovat nespolehlivé a rizikové dodavatele.
9. Můžete pane starosto u vybraných komunikací stručně definovat
potřebu jejich opravy, či rekonstrukce?
Ta potřeba je daná jejich stavem a frekvencí využití. Pochopitelně se jedná i o politická rozhodnutí a priority v rámci koaličních dohod. Snažíme
se s koaličními kolegy plnit předvolební sliby.
Stav místních komunikací ve Zdibech široká veřejnost nevnímá ani
zdaleka za optimální. Celorepublikově se rekonstrukce komunikací situují
do klimaticky vhodných, tedy letních měsíců, kdy se silnice a ulice měst
stávají jedním velkým staveništěm a kdy prázdninový provoz o dovolených není tak intenzivní. Bude tomu tak i ve Zdibech? To mne přivedlo
k myšlence za Zdibský zpravodaj oslovit nejpovolanější osobu, starostu
pana Jana Tvrdého, a položit mu několik otázek, týkajících se této problematiky, o které se domnívám, že by mohla zajímat mnohé z vás.
1. Pane starosto, před lety byla z krajských prostředků rekonstruována ulice Průběžná, páteřní komunikace v obci. Má obec v plánu
rekonstruovat i místní komunikace?
Samozřejmě, ale s ohledem na finanční možnosti obce.
2. Pokud ano, které obec zamýšlí opravit?
Z ROP Chaberská a část Na Brnky, Pod Kopcem a U Vodojemu, z FROM
čekáme na rozhodnutí zastupitelstva Sč kraje zda schválí dotaci na opravu povrchů ulic Na Lada, části Za Sokolovnou a Severní, dále bych rád,
aby byla provedena oprava povrchu části ulice V Zátiší a Sedlecká, to už
je jen o penězích. Po ukončení projektu z ROP a v návaznosti
na projekt rozšíření kanalizace, se chceme zaměřit na Brnky a Holosmetky a podpořit tak priority koaličních partnerů.
3. Jste schopen v současné době stanovit přibližný harmonogram
prací na opravách?
Asi nejsem. Průběžně budou probíhat menší opravy a větší akce závisí
na lhůtách výběrových řízení a finančních možnostech obce.

10. Můžete v současné době odhadnout započetí jednotlivých staveb, případně přibližný termín dokončení?
Chaberská, Na Brnky z ROP v rozsahu 1. 7.– 30. 9. 2015, Pod Kopcem
a U Vodojemu do 30. 6. 2015, Na Lada a Za Sokolovnou v případě získání dotace do konce letošního roku. Sedlecká a část V Zátiší
podle finančních možností.
11. Lze rovněž předpokládat, že některé rekonstrukce si vynutí
objízdné trasy. Můžete je definovat, tak aby mohly být veřejně
a s dostatečným předstihem zveřejněny?
Zveřejněny budou ve Zdibském zpravodaji, na webu obce a navíc budou
rozmístěny informační tabule a značení. To se týká především ulic Chaberská a Na Brnky, kde bude třeba hodně trpělivosti a ohleduplnosti.
12. Jak míníte informovat obyvatele Zdib, ale také rekreanty,
kteří v nemalém počtu do naší obce míří?
Stejným způsobem. Dopravním značením, na webu obce a ve Zdibském
zpravodaji.
13. Dozajista zbude nemalý počet rekonstrukcí, které budou nuceny
je situovat do příštích let. Máte pane starosto nějakou rámcovou
představu dalších potřebných lokalit a možnosti jejich financování?
Stále před námi je potřeba navýšení kapacity ZŠ a ČOV, takže představu
o možnostech financování větších akcí nemám. Pouze zkoušet dotace.
Potřebných lokalit je spousta, když se zeptáte lidí ve Zdibech, tak Vám
dobře polovina lidí odpoví, že ta jejich lokalita. Někde je to horší, někde
lepší, ale rozhodnutí je na nás, šesti zastupitelích, kteří jsme na sebe byli
ochotni přijmout zodpovědnost.
14. Proč zrovna šest a ne jedenáct?

4. Není třeba celý záměr projednat v zastupitelstvu?

Protože máme dost rozdílné názory na některé věci a způsob řešení.

U větších projektů je to samozřejmé, ostatní opravy podle potřeby,
po konzultaci s představiteli sdružení, s kterými spolupracujeme,
a podle rozpočtu.

15. Můžete to blíže specifikovat? Vždyť jste všichni před volbami
deklarovali, že je vaším zájmem prospěch obce.

5. Není třeba veřejná soutěž, respektive k tomuto záměru vypsat
výběrové řízení?

Zásadní rozdíl je v tom, že máme problém se shodnout na významu slov
tvořit a bořit a dále pak na tom, co je pro obec a její občany dobré. Dále
to nechci rozvíjet.

Postupujeme tak, aby nebyl porušen zákon o zadávání veřejných zakázek.

Děkuji za rozhovor a přeji Vám i všem občanům Zdib příjemné
cestování po našich cestách.
Milan Sedlák
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telegraficky
Zprávička z mateřské
školy
17. května odjelo 36 dětí z mateřské školy do Špindlerova Mlýna
na školu v přírodě, kde děti strávily 6 dnů na čerstvém vzduchu.
Děti si užily bohatý program: hry
v lese, túry po stezkách, projížďku vláčkem po Svatém Petru,
sportovní hry, bojovku a dětský
karneval. Příjemně unaveni se
vrátily v pátek odpoledne domů.

Kultura na léto
Na léto pro vás plánujeme Kulturní
odpoledne, jehož součástí budou
akce „O Zdibský kotlík“ soutěž
ve vaření kotlíkových gulášů
a vystoupení Zdické divadelní s. r. o.
se hrou Dívčí válka F. R. Čecha.

Mladší žáci, kteří nejeli na turistický kurz do Krkonoš, vyrazili 15. května
na výlet na Říp. Ve stopách praotce Čecha vystoupali na vrchol, kde se
jim naskytl široký pohled do pestrobarevné krajiny s kvetoucí řepkou
olejkou.
Prohlédli si románskou rotundu a nakoupili pichlavé dárky pro blízké.
Myslím, že většina obyvatel Zdib dárek dostala. Pro menšinu neobdarovaných vysvětluji, že se jedná o malinké kaktusy v květináčcích.
Výletníci se stihli ještě pod Řípem na louce pořádně proběhnout, zaskákat a zahrát. A pak se jelo zpět do Zdib na oběd, na špagety se sýrovou
omáčkou.
Výlet se vydařil, slunce svítilo, všichni měli dobrou náladu a kromě kaktusů si domů přivezli i poučení o památném místě naší země.

Nové webové stránky

Knihovna o prázdninách

Nové obecní stránky jsou již
v provozu.
Na adrese www.obeczdiby.cz
naleznete údaje a informace
podle současné legislativy. Doufáme, že tímto krokem přispějeme
k větší informovanosti občanů
Zdib.

O prázdninách bude knihovna
otevřena pouze v úterý od 15:30
do 19 hodin.

Svoje názory nebo připomínky
zasílejte na zacek@obeczdiby.cz.

VÝLET NA ŘÍP

Po celé prázdniny bude probíhat
obnova regálů, kontrola a třídění
knih.

Celodenní výlet školky
Poslední akcí v tomto školním
roce byl výlet na jih Čech do okolí
Písku. Děti prožily skutečně velice
pestrý den s bohatým programem.
Návštěva muzea, pohádkové
postavy, plnění úkolů, naučná
stezka. Kromě malých dárků si
děti domů přivezly nezapomenutelné zážitky.

Noc kostelů
Tak jako po celé ČR, se 29. 5. 2015
konala Noc kostelů i v kostele Povýšení Svatého Kříže ve Zdibech.
Program připravily děti ZŠ Zdiby.
Hudební vystoupení jako vždy perfektní, k tomu vystoupení na téma
Jan Hus a cestování po České
republice. Paní ředitelka Koktanová s učitelským sborem připravila
perfektní vystoupení a hudba byla
v režii paní učitelky Sládkové,
která s děvčaty z jejich hudebního
tělesa Klenota zazpívaly závěrem
společně s dětmi.

Tisková oprava
V březnovém vydání ZZ jsme
na tomto místě chybně uvedli,
že úspora za pluh na zametacím
stroji byla 150 000 Kč. Správná
částka je 15 000 Kč.
Za omyl se omlouváme.
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DUBNOVÝ PROJEKT V ZELENÉ ŠKOLCE
„MOTÝLÍ ZAHRÁDKA“
Opustili nás
Život nepřináší jenom radostné
události, ale také ty bolestivé.
V posledním období nás navždy
opustili:
květen
Paní Růžena Zátková, 90 let
Paní Olga Muchová, 76 let
Paní Josefa Bulvasová, 67 let
červen
Ing. Karel Čermák, 72 let
Čest jejich památce.

V rámci environmentální výchovy proběhl v dubnu v zelené MŠ jarní
projekt pro děti s názvem „MOTÝLÍ ZAHRÁDKA“.
Účelem tohoto projektu bylo ukázat dětem jednu z nejúžasnějších přírodních proměn hmyzí říše (metamorfózu) přímo před očima zvídavých dětí.
Ve třídě jsme sledovali vývoj pěti motýlů druhu BABOČKA BODLÁKOVÁ
od housenek přes zakuklení až po samotné vylíhnutí překrásně zbarvených motýlů. Celý experiment trval asi čtrnáct dní a byl naprosto unikátní
a hlavně bezpečný pro děti i pro motýly samotné, které jsme nakonec
vypustili přímo do přírody. Zároveň jsme tím udělali i službu motýlům,
jejichž populace se v přírodě neustále snižuje. Bylo to úžasné a děti byly
nadšeny.
Irena Moravcová

www.obeczdiby.cz

červen 2015

ŽLUTÝ DEN V ZELENÉ ŠKOLCE
Protože máme rádi sluníčko a brzy přijde léto, napadlo nás uspořádat
pro děti žlutý den. Ve středu 27. května jsme proto přišli všichni
do školky ve žlutém oblečení. Vyzdobily jsme dětem třídu nafukovacími
balónky a žlutým krepovým papírem. Celý den se soutěžilo, malovalo,
cvičilo, vyrábělo, tvořilo, zpívalo a tančilo. Před obědem proběhlo
vyhodnocení a počítání žlutého oblečení. Všechny děti dostaly odměnu
a krásné žluté diplomy. Byl to příjemně prožitý den.
Irena Moravcová

NOVÝ RC CLUB ARÉNA ZDIBY
Vážení příznivci RC modelů aut
Off-Road. Po nějaké době jsem
sháněl vhodný pozemek
na vybudování RC drah pro naše
mazlíčky v měřítku od 1.10
do 1.6. Off-Road. Tak jako tak,
po nějaké odmlce sám jezdící seriál závodu po celé ČR, jsem uspěl
s pozemkem zde ve Zdibech.
Za podpory pana Jurkeníka, který
mi dal kontakt na majitele pozemků směrem na Březiněves. Jsem
uspěl. Dal jsem tedy dohromady
partu dalších nadšenců a založili
jsme klub RC Club Aréna Zdiby.
Rád bych vás seznámil s jeho
činností. Na pozemku budou vybudovány dvě tratě. Jedna pro modely
1.10-1.8 a druhá jen pro modely
1.6. Po jednání s Pecka modelář
jsem se rozhodl pro třetí trať,
kde budou malá měřítka Off-Road
1.24 MINI-Z, a povrch bude pokryt
tkaninou. Jelikož tyto modely trpí
nepatrně na prašné prostředí.
A za podpory Pecka Modelář budou prováděny akce, viz níže.
I po jednáních, která jsem uskutečnil s ostatními modelářskými
obchodníky, bude každému členu
poskytnuta sleva 10 % na zboží
zakoupené v prodejně, pokud se
prokáže Klubovou kartičkou/licencí/ v rámci dobrých vztahů.
S výstavbou RC drah začneme
po sklizni místního Agra cca 9.-10.
měsíc 2015. Do té doby vyklidíme
veškerý odpad, který se zde nachází, vypleníme náletové plevele.

Na vlastní náklady opravíme hlavní
bránu od hlavní silnice a dále zhotovíme novou na úrovni hranice
s Březiněvsí. Po sklizni začínáme
celý Areál oplocovat, abychom
zabránili nežádoucím osobám ničit
pro zábavu naši práci. Jako klub
zde budeme provádět akce
pro děti, klubové závody, seriály
MČR v RC modelech. O zábavu
bude tedy postaráno. Těm, co začínají, rádi poradíme a pomůžeme
do začátku s výběrem vhodného
modelu a s kompletním servisem.
Jde nám o to, aby z okolí Zdib
mohli přijet si k nám zkusit tratě
i jiní modeláři a nemuseli vyhledávat a dojíždět za zábavou několik
kilometrů. My, co jsme zaběhlí,
víme dobře, jak velký problém
to je. Jsme parta nadšenců,
kteří mají zkušenosti a rozhodně
nechceme odradit potencionální
zájemce o tak krásné sportovní
hobby. Každopádně, pokud budete chtít mezi nás, jste srdečně
vítáni. Více se dozvíte na našich
stránkách (i kde se nachází pozemek) www.rc-arena-zdiby.eu
a v neposlední řadě jsme i součástí sociální sítě facebook – vyhledavač/RC Club Arena.
Budeme rádi za každého nového
člena, který vstoupí do našich řad,
přidá ruku k dílu jako ostatní
a začne obdivovat krásné hobby.
Za Klub RC Aréna Zdiby
Tomáš Moravec
telefon: 704 048 998

DOBRODRUŽNÁ PLAVBA ŠKOLKY
LODÍ PO VLTAVĚ
Konečně jsme se dočkali dobrodružství a v úterý 2.6. začala naše plavba. Nejprve nás
autobus odvezl od školky k Hlávkovu mostu, kde kotvila naše loď jménem Čechie.
Po nalodění nastala vytoužená plavba spojená s prohlídkou některých částí staré Prahy
z horní paluby výletní lodi. Viděli jsme Karlův most, Pražský rad, Petřínskou rozhlednu,
Sovovy mlýny… Na palubě lodi byla dobrá nálada. Děti měly batůžky plné dobrot, sluníčko svítilo a mohli jsme pozorovat plovoucí labutě a kachny. Kolem nás pluly i jiné lodě
a motorové čluny, takže se bylo stále na co dívat. Po návratu do školky na děti čekal dobrý
oběd. Ještě před prázdninami se vypravíme na celodenní výlet do „Pohádkové země.“
Irena Moravcová
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koroptev polní
Koroptev polní (perdix perdix) je malý
polní kur o váze 35-45 dkg. Obě pohlaví jsou
podobně šedohnědě zbarvena, samec má na
prsou nápadnou hnědou podkovu. Křídla má
zakulacená a krátký ocas (tatrček). Pohybuje
se většinou pouze po zemi, dobře běhá a létá
nízkým prudkým letem jen na vzdálenost
několika set metrů. Létá nerada, a to jen
při vyplašení nebo při přetahování na jiné pole
k pastvě.
Od vylíhnutí do dalšího toku žijí koroptve
v hejnech, která tvoří rodičovský pár s mláďaty, případně další pár bez kuřat či liší kohoutci.
V době silných mrazů a vysoké sněhové pokrývky se slabší rodiny srážejí do větších hejn
až o dvaceti kusech. Koroptev je závislá na
celoroční zelené pastvě, a tak je pro ni zhoub-

Červen – měsíc myslivosti

né, když se kvůli vysokému sněhu či ledové
krustě nemůže dostat k zemi. V dobách, kdy
koroptví byla hojnost, se proto pomocí traktoru
a hrabla protahovaly na polích ve sněhu pruhy,
a tak se koroptvím pomáhalo. Stejně tak se
stavěly boudy z větví jehličnatých stromů jako
úkryty před nepřízní počasí a před dravci
a zároveň jako krmelce.
Koroptev, jako stepní pták, se začala
ve větší míře rozšiřovat od středověku tak, jak
přibývalo orné půdy na úkor lesů a z divoké
stepi se stávala kulturní krajina s rozsáhlými
travními porosty, poli a remízky. Do roku 1939
byla koroptev naší nejrozšířenější lovnou zvěří,
kdy např. v roce 1933 bylo uloveno téměř
2,5 milionu kusů. Po válce však nastal prudký
pokles kmenových stavů až k současné situaci, kdy o koroptvi můžeme mluvit jako
o ohroženém živočišném druhu. Hledání příčin
bylo předmětem mnoha odborných studií
i diskuzí myslivců z praxe. Je jisté, že určitý
vliv měly nepříznivé klimatické podmínky,
kdy přišly chladnější a vlhčí roky, a dále hájení
dravců. Hlavní příčinou však byla bezesporu
změna v zemědělském hospodaření. Scelování
lánů pro velkoplošné hospodaření, při kterém
se rozorávaly meze, likvidovaly sady a dříve
nevyužívané plochy, zásadním způsobem
k horšímu změnily životní podmínky koroptve.
K tomu přistoupila také aplikace chemikálií
s obsahem fungicidů, insekticidů, herbicidů
a dalších jedovatých látek.
I v naší honitbě pamatujeme lepší časy včetně
koroptvích honů, ale také prudký úbytek
a současný stav několika málo kusů koroptví,
které zde můžeme vidět. Lze jen doufat,
že tento velmi užitečný a pěkný pták z naší
přírody úplně nezmizí.
Pavel Míšek

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ

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

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

Myslivecký hospodář
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Myslivecká stráž

Červen je již tradičně označován za měsíc myslivosti a ochrany přírody. V tomto měsíci
se rodí nejvíce mláďat lovné zvěře, ale i ostatních zvířat a ptáků žijících v přírodě. Přesto,
že zvěř ještě neztratila svou reprodukční schopnost, její šance na přežití se s postupujícími civilizačními faktory stále snižuje. Každým rokem ubývají stovky hektarů zemědělské
půdy a na nich vyrůstají průmyslové stavby, sklady, logistická centra nebo komplexy
rodinných domů. A tam, kde se půda ještě zemědělsky obhospodařuje, se velmi často
setkáváme jen s nekonečnými monokulturními lány řepky, bez jediné meze či remízku.
Tyto lány nejsou pro zvěř úživné, poskytují však výborný kryt pro divoká prasata, a tak
napomáhají k nárůstu jejich stavů (viz foto). Řepka navíc způsobuje velké zdravotní
problémy srnčí zvěři, spojené se značným procentem úhynu. Navíc jsou všechny zemědělské plodiny v průběhu roku několikrát chemicky ošetřovány, což vede spolu
s moderní zemědělskou mechanizací k rychlému mizení např. zaječí zvěře z našich polí.
Drobná zvěř je navíc likvidována zákonem chráněnými dravci, přemnoženými divokými
prasaty a ve velké míře také vlivem stále rostoucí dopravy. Mnoho zvěře tak zahyne
při střetu s motorovými vozidly a také s volně pobíhajícími psy (viz foto). Bohužel se nedá
očekávat, že se situace v dohledné době zlepší. Jak můžeme vidět, v našem nejbližším
okolí vyrostly další haly včetně rozsáhlých asfaltových ploch, výměra řepky se
proti minulým létům spíše zvětšila, aut jezdí čím dál tím víc. To vše má za následek,
že zvěře v naší honitbě ubývá.
To, co pozorujeme v našem bezprostředním okolí, se děje i v celostátním měřítku. Například za 7 let od roku 2007 do roku 2013 klesly v České republice jarní sčítané kmenové
stavy zajíce z 326 909 kusů na 239 705 kusů, to je o cca 26,5 % méně, bažanta
z 283 700 kusů na 185 826 kusů, to je o 31,5 % méně, srnčí zvěře z 310 920 kusů
na 290 661 kus, to je o 6,5 % méně.
Naproti tomu u černé zvěře zaznamenáváme nárůst stavů z 56 986 kusů na 59 179
kusů, to je o cca 4 % více, u lišky z 56 466 kusů na 63 941 kus, to je o 13 % více.
Tento nepříznivý trend se ještě výrazněji projevuje ve statistice odstřelu, kdy u zajíce byl
v roce 2007 odstřel 113 436 kusů, a v roce 2013 již jen 37 513 kusů, to je pokles
o 67 %. Naproti tomu u černé zvěře došlo k nárůstu odstřelu z 121 020 kusů
v roce 2007 na 152 250 kusů v roce 2013, to je o 26 % více. Údaje za posledních 7 let
jen potvrzují dlouhodobý trend, který zvláště vynikne, když si uvědomíme, že odstřel zajíce v roce 1973, to je před 42 lety, činil 1 200 000 kusů. Naproti tomu u divokých prasat
byl ve stejném roce odstřel pouhých 8 000 kusů. Na dokreslení situace uvádíme, že jen
úhyn v roce 2013 činil u srnčí zvěře 39 032 kusy a u zajíce pak 8 143 kusy.
Výše uvedené nepříznivé vlivy se snaží členové našeho mysliveckého spolku alespoň
zmírňovat. V zimním období zvěř přikrmujeme, aby nestrádala a udržovala se v dobré
kondici. Kromě běžného krmiva jsme pro minulé zimní období zakoupili granulované
krmivo pro srnčí zvěř, jehož podávání se příznivě projevilo právě eliminací zažívacích
potíží při spásání mladé řepky. Samozřejmostí je též každoroční podávání medicinálních
přípravků proti parazitům a jarní asanace krmných zařízení. Budujeme a opravujeme
krmná zařízení i ptačí budky (viz situační fotografie), tlumíme zvířata škodící myslivosti,
stavíme kolem silnic pachové ohradníky a maximálně se věnujeme odstřelu černé zvěře.
Tak se snažíme svým dílem přispět k zachování zvěře v honitbě i pro budoucnost.
Ing. Jindřich Trpák

www.obeczdiby.cz

červen 2015

Sportovní den se Sokolem Veltěž
V neděli 31. 5. 2015  od 14 hodin se uskutečnil na fotbalovém hřišti ve Veltěži „Sportovní
den se Sokolem Veltěž“.

Ondřejem Chovancem a hokejovým reprezentantem do 19 let Jirkou Černochem naším
rodákem a občanem.

Nejprve odehrálo své fotbalové utkání mužstvo Středočeských hvězd se Starou gardou
obcí Veltěže a Husince. Za Středočeské hvězdy pod vedením náměstků hejtmana Milana
Němce a Karla Horčičky nastoupili: v brance Jan Hamáček – předseda poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, Jan Tvrdý – starosta obce Zdiby, Martin Kupka – starosta
obce Líbeznice, Daniel Dvořák – místostarosta města Klecany, Jiří Melichar – starosta
obce Nová Ves, Karel Filip – starosta města Nové Strašecí, Přemysl Landa, Zdeněk
Jurkeník – místostarosta obce Zdiby, Josef Jarolím – fotbalový internacionál.

Za Hokejové hvězdy Sparty Praha pod vedením Pavla Richtera nastoupily tyto osobnosti:
Jaroslav Hlinka, Milan Hnilička, Tomáš Vlasák, David Výborný, Richard Žemlička, Jiří
Novotný, Tomáš Martinec.
Za domácí borce mimo výše jmenovaných nastoupili: Josef Majer, Jan Gonda, Dominik
Havel, David Straka, Martin Mates, Michal Bočan, Karel Jurkeník, Leoš Tvrdý ml., Martin
Genčur.

Stará garda Veltěže a Husince – v brance Josef Majer, Pavel Bulvas, Robert Klaus, Marek
Uhl, Lukáš Fousek, Jan Bosák, Jiří Holler, Leoš Tvrdý, Zdeněk Soudek,

Utkání bylo vedeno také ve velice sportovním duchu a bylo vidět plno nádherných
fotbalových momentů a branek. Nakonec utkání skončilo 5:4 pro Hokejové hvězdy
Sparty Praha.

Utkání bylo hráno v tempu úměrnému k letem účastníků. Konečný výsledek není moc
důležitý, ale Středočeské hvězdy zvítězily 3:0.

Vstupné na tuto akci bylo dobrovolné a výtěžek ve výši 10 040 Kč byl věnován
na podporu mládežnického fotbalu TJ Sokol Veltěž.

Po tomto velmi přátelském utkání nastoupila proti sobě mužstva Hokejové hvězdy
Sparty Praha proti domácím borcům z Veltěže, kteří byli trochu posíleni fotbalovými
reprezentanty Danielem Pudilem, Matějem Vydrou a jejich fotbalovým agentem

Akce to byla povedená, protože bylo nádherné téměř letní počasí a přišlo hodně diváků,
včetně těch nejmenších, kteří se mohli vyřádit na skákacím hradu, který obsluhovali
členové SDH Zdiby. Poděkování za zajištění požárního dohledu a bezpečnosti nad celou
akcí patří členům SDH Zdiby a Obecní policii Zdiby.
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Magdalena Mišoňová je olympijskou
vítězkou v MTB CrossCountry
V týdnu od 14. června prožívalo více než 2300 mladých sportovců
ze 14 krajů České republiky v Plzni skutečnou olympijskou atmosféru,
v průběhu čtyř soutěžních dnů se v 18 sportovních odvětvích utkali
o neuvěřitelných 150 sad medailí.
Dostat se na Olympiádu je hezký zážitek, který má čest zažít jen několik
vyvolených sportovců. Madla si na jaře svými výkony řekla o nominaci
na tuto svým rozsahem jedinečnou akci. Už jenom samotná nominace
v nabité konkurenci ve Středočeském kraji nebyla jednoduchá a účast
na Hrách VII. letní olympiády dětí mládeže je tak historickým úspěchem
pro naše barvy.
A ještě menšímu počtu účastníků se jí podaří vyhrát.
No, a Madle se podařilo obojí! Byla tam a vyhrála!
Úterý 16. června letošního roku si bude Magdalena pamatovat zřejmě
hodně dlouho. Odpoledne se v dresu Středočeského kraje postavila
na start MTB Cross country závodu do druhé řady a čekaly jí tři okruhy
v lesoparku Homolka. Na startu zůstala trochu zavřená od soupeřek
a do terénu najížděla až kolem patnáctého místa. Během několika
prvních zatáček se ale dokázala protáhnout na páté místo a v polovině prvního okruhu se v nejdelším a nejprudším kopci dotáhla na čelo
závodu a začala diktovat tempo. Udržely se s ní jen dvě závodnice a ani
ty nakonec nevydržely vražedné tempo Magdaleny. Do cíle si tak přivezla
bezpečný náskok přes půl minuty a při průjezdu cílovou branou mohla
triumfálně zvednout ruce nad hlavu.
Závěrem je nutno ještě zmínit, že nejúspěšnější ze čtrnácti zúčastněných výprav byl výběr Středočeského kraje, který získal v olympijském
bodování 370 bodů. A cyklisti přispěli velkou bodovou porcí do tohoto
hodnocení, když získali 120 bodů.

Volejbalový turnaj,
aneb čtvrté setkání
V neděli 24. května 2015 se nás u Sokola
Veltěž sešlo přes padesát, někteří
v dresech, jiní s pivem v ruce. Hráči
utvořili pět týmů po šesti a během sedmi
hodin odehráli v základní skupině deset
zápasů (každý s každým) s tím,
že dva nejlepší týmy skupiny se znovu
utkaly ve velkém finále o putovní pohár.
Sokol Veltěž složil dva týmy s názvy Milka
Zdiby a Červený drak. Pozvání přijaly
týmy Sebranka z Bohnic a Vopičky
z Klecan (trojnásobný a zatím neporažený
vítěz všech předchozích ročníků). Ulice
U vrbiček dodala pátý tým včetně
rozhodčího, píšťalky, trenéra, technického
zázemí cateringu a spousty fanoušků,
kteří obsypali připravené lavičky a svou
přítomností podporovali tým.
Počasí bylo chladnější než v minulých
letech, což většina hráčů spíše uvítala,
aneb léto strávené s vypáleným tvarem
volejbalového svršku na kůži nás letos
nečeká.
O občerstvení se v průběhu celého dne
staralo sympatické a stále se usmívající
duo Pavlína a Míla, který kromě obsluhy
grilu stihl i koučovat na dálku tým
Vrbiček.

Rozhodčí Aleš odpískal zápasy
spravedlivě, nedbaje pivních úplatků
od některých hráčů.
Velký dík patří Janě Klementové
za zorganizování akce, Andree Košťálové
a Markétě Wiesnerovic za shromáždění
odměn, Sokolu Veltěž za finanční
podporu a Pekařství u Píchů za dodávku
posilujícího chleba a neobyčejně dobrého
koláče velikosti kola od vozu.
A jak to celé dopadlo?
Do finále se bohužel neprobojoval žádný
ze zdibských týmů, a tak nezbývalo,
než přihlížet jinak povedenému a velmi
vyrovnanému zápasu mezi bohnickými
a klecanskými, kteří nakonec vyhráli
těsně 25-23, 23-25 a 25-18, a po čtvrté
ovládli pomyslný volejbalový trůn.
Vítězům jsme samozřejmě pogratulovali,
rozloučili se s nimi větou (každý rok
opakovanou) „Příště už to bude naše“
a šli domů odpočívat před dalším
tréninkem na pátý ročník.
Zuzana Rozsívalová

Veltěžské sako 2015
V sobotu 20. 6. 2015 se konal na hřišti
u sokolovny další ročník nohejbalového
turnaje. Účastnilo se 12 mužstev a i
přes občasnou nepřízeň počasí se turnaj
vydařil. Vítěz obdržel putovní pohár
věnovaný starostou obce.
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Výsledky:
1. RODINKA
2. Nováci
3. AC Sparta
Nejlepším hráčem turnaje se stala hráčka
Gabriela Sýsová a cenu fair play
od pořadatele získal Petr Novák.

www.obeczdiby.cz

červen 2015

Dětský den
Vážení příznivci TJ Sokol Veltěž, v neděli 31. 5. 2015 proběhl na cvičišti

hod na plechovky, běh s hasičskou hadicí, kvíz. Soutěžící děti byly

u sokolovny Tradiční dětský sportovní den.

rozděleny do kategorií podle věku.

Tentokráte byl začátek již v 10 hodin dopoledne a musím říci,

Myslím si, že se tento den vydařil, a to nejen díky tomu, že přálo počasí,

že počáteční obavy, že výběr času nebude dobrý, nebyly naplněny.

ale i díky tomu, že děti odcházely spokojené s úsměvy na tvářích.

Tohoto dne se přihlásilo k jednotlivým soutěžím 116 dětí ve věku

Závěrem bych pak chtěl poděkovat všem, kteří se tohoto dne zúčastnili

od 1 roku až po patnáctileté.

a všem, kteří nám pomohli toto zorganizovat zvláště pak členům SDH

Soutěžilo se v těchto disciplínách : hod granátem, kriketovým míčkem,

Zdiby.
Zdeněk Jurkeník

opičí dráha, skok do dálky, skok v pytli, jízda na koloběžce,

POŘADÍ NA PRVNÍCH TŘECH
MÍSTECH V CELKOVÉM
HODNOCENÍ

Dívky 3-4 roky

Chlapci 5-6 let

Dívky 9-10 let

Chlapci 11-12 let

1. Aneta Wiesnerová
2. Vanesa Sochorová
3. Vojtěch Horyna

1. Lukáš Vejvoda
2. Jakub Michek
3. Dominik Houba

1. Karolína Rousková
2. Aneta Lorencová
3. Marie Chocholoušová

1. Miloslav Bečka
2. Štěpán Turnovský
3. Vojtěch Sýs

Dívky 1-2 roky

Chlapci 3-4 roky

Dívky 7-8 let

Chlapci 9-10 let

Dívky 13 a více

1. Alžběta Jurkeníková
2. Adéla Slavíková
3. Lucie Voborníková

1. Jan Bartoš
2. Jan Starý
3. Marek Bulvas

1. Michele Lona, Andrea Sabolová
2. Kateřina Kolářová, Kateřina Broučková
3. Evelína Kuchařová, Karolína Stodolová

1. Filip Makaj
2. Dominik Nepraš
3. Erik Sabol

1. Štěpánka Votavová
2. Lucie Krejčí

Chlapci 1-2 roky

Dívky 5-6 let

Chlapci 7-8 let

Dívky 11-12 let

1. Milan Brázda
2. Dan Jílek
3. Jiří Vacek

1. Veronika Klausová
2. Aneta Voborníková
3. Luisa Tvrdá

1. Matyáš Porubský
2. Jakub Pospěch
3. David Kolář

1. Lenka Formánková
2. Nikola Kvapilová
3. Petra Švancarová
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Eleanor Roosevelt: „Budoucnost patří těm, ...“

(Tajenka: kdo věří svým krásným snům.)

rozměry a ceník inzerce

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

CELÁ STRANA
na spad

1/2 STRANY
na výšku, na spad

1/2 STRANY
na šířku

210 x 297 mm
+ 5 mm přesah

210 x 148 mm
+ 5 mm přesah

190 x 130 mm

3 000 Kč

1 500 Kč

1/2 STRANY
na šířku, na spad

1/4 STRANY
podval, na spad

1/4 STRANY
na šířku

210 x 148 mm
+ 5 mm přesah

210 x 74 mm
+ 5 mm přesah

92 x 130 mm

1 500 Kč

750 Kč

44 x 265 mm
750 Kč

1/8 STRANY
92,5 x 62 mm
375 Kč

750 Kč
1 500 Kč

1/4 STRANY
sloupec

