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ZDIBSKÝ Z PRAVODAJ

Vybudování nástavby ZŠ
na budově MŠ Zdiby

poděkování

První schůzka ohledně této stavby se uskutečnila 1. února tohoto
roku a pak pravidelně jednou za 14 dnů. Hovoříme spolu o organizaci zajištění obědů a výuky v době výluky školní jídelny. Termín
zahájení prací na uvedeném projektu je 19. 6. 2017 a celková doba
realizace je 175 dnů. Zápisy ze všech těchto schůzek jsou k nahlédnutí na OÚ.
Dohodnuto bylo tedy následující:
Uzavření školní jídelny – 15. 6. 2017
Uzavření budovy staré MŠ – 16. 6. 2017
Předpoklad zahájení provozu MŠ ve staré budově je 2. 10. 2017
Dále bylo dohodnuto, že stravování žáků ZŠ bude zajištěno v místnosti
KD ve Veltěži, která vyhovuje požadavkům hygieny po provedení drobných stavebních úprav. Od 1. 9. bude probíhat výuka žáků ZŠ ve stávajících budovách ZŠ a dále bude připravena 1 kontejnerová třída, která
bude umístěna z části na stávajícím sběrném dvoře a z části na zahradě
MŠ. Samozřejmě, že bude mít samostatný přístup od ZŠ, a to směrem
od ulice U Školy.
Zvýšení provozních nákladů ZŠ a MŠ Zdiby vzniklé realizací této akce
uhradí zřizovatel.
Zhotovitelem stavby je konsorcium firem TREPART s. r. o. a Aubock s. r. o.
Cena za dílo je

36 389 121,29 Kč bez DPH
44 030 836,76 Kč s DPH

Technický dozor stavebníka bude vykonávat společnost Hox it s. r. o.
Cena za tuto službu je 424 000,00 Kč bez DPH
513 040,00 Kč s DPH
Dozor BOZP nad touto stavbu bude provádět společnost Warantia s. r. o.
Cena za tuto službu je 116 000,00 Kč bez DPH
140 360,00 Kč s DPH
Předání staveniště pro zahájení této výstavby proběhlo 19. 6. 2017, čímž
dodavatel stavby zahájil stavební práce.
Dne 21. 6. 2017 se konal první kontrolní den na stavbě, z něhož Vám
poskytnu další informace.
Zdeněk Jurkeník

V obci Zdiby žijí lidé, kteří dělají něco pro ostatní občany,
a dělají to nezištně, v tichosti a bez nároku na odměnu.
Většina žije v anonymitě, a tak dovolte, abych těm, o kterých
vím, poděkoval.
Marek Přibyl – organizuje sekání trávy na Zlatém kopci, vybírá
peníze od majitelů pozemků a nahání zapomnětlivce, a to již
min. 10 let, kdy byla zastavena výstavba domů.
Rodina Syblíkových, Brnky – využívají každou volnou chvilku
a sbírají odpadky po neukázněných spoluobčanech v oblasti
Brnky a okolí. Pytle vyzvedávají na OÚ a plné je odkládají
ke kontejnerů, kde je odvážejí zaměstnanci údržby.
Josef Bolen – žije v ulici Pražská a přesto je účastníkem brigád
v lese Na Čihadle a Brnky. Dále dohlíží na zeleň v obci a snaží se
svou odbornou radou udržovat a zlepšovat vzhled obce.
Jana Vlková a Lukáš Weber – organizují obyvatele na Zlatém
kopci k aktivitě a zájmu o dění v obci, organizují brigády i společná setkání.
Vedení a cvičitelé Sokola Veltěž – bez těchto dobrovolníků by
v obci nebylo vyžití pro děti i dospělé. Sokolovna vždy patřila
a patří k majákům v životě obce.
Sbor dobrovolných hasičů Zdiby – zde asi nemusím nic říkat,
je to jistota.
Ochotníci Zdiby – ve svém volném čase nacvičují svá představení, vystupují na oslavách obce, udržují tradice (Masopust,
adventní koncert, Posvícení) ve Zdibech. Po prázdninách je
můžete vidět na oslavách 790 let Zdiby-Brnky dne 9. 9. 2017.
Přijďte je pozdravit.
Rodina Pražákových a VIZE 21 – organizují společenský život
a zábavu pro děti i dospělé na Brnkách.
Martina Cibulková – postavila na nohy spolek včelařů Zdiby-Klecany, který má již přes 70 členů. Stará se nezištně o zdraví včel
i jejich členů (alespoň duševní).
Jistě znáte také někoho ze svého okolí, tak nám o něm napište.
Ještě jednou děkuji
Jiří Žáček

Nová svodidla
Středočeský kraj, vedený paní Pokornou-Jermanovou, vyslyšel naši prosbu a zahájil
výměnu svodidel na ulici Pražské. Po pěti letech snažení jsme se dočkali a jsme rádi,
že i v této části obce se nám daří postupně zkrášlovat okolí.
Jiří Žáček

Stavba na Chaberské
Ve druhé polovině června proběhne výstavba dvou trasových uzávěrů
na vedení plynovodu. Stavba je umístěna vedle komunikace Chaberská
u větrolamu a bude trvat cca 3 týdny. Po vybudování těchto uzávěrů
provede investor opravu komunikace Chaberská v dohodnutém rozsahu.
Jiří Žáček
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kontakty
OBECNÍ ÚŘAD ZDIBY
Průběžná 11, 250 66 Zdiby
Podatelna:
podatelna@obeczdiby.cz

Úřední hodiny:
Po
Út
St
Čt
Pá

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

Kontakty
Starosta – 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

červen 2017

prosba

Vážení spoluobčané,
stejně jako loni touto dobou vám chci
ze stránek Zdibského zpravodaje popřát

BRNKY-ZLATÝ KOPEC-ZDIBY-HOLOSMETKY

PRÁZDNINOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD
prázdninový jízdní řád od 13. 7. vždy ve středu

každý čtvrtek
přemyšlení-zdiby, na zn. Z
škola Z
od 3. 7. doZ31.
8. 2017
veltěžská Z
polní
v kopci Z

Z zelená

na ladech
Z
Z liliová

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

Z u vodojemu

Velitel Obecní policie Zdiby
Luděk Wachtl
e-mail: wachtl@policiezdiby.cz

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

Dětem, které se již určitě nemohou
dočkat prázdnin a těší se, až se za nimi
zavřou dveře školy, chci připomenout,
aby nedělaly o prázdninách žádné vylomeniny, abychom se na začátku září opět
ve zdraví setkali.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

úřadovna Obecní
policie Zdiby

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

příjemné prožití léta, aby se vám dovolená vydařila přesně podle vašich představ
a slunce svítilo.

Už v září se můžeme těšit na oslavy
790. výročí založení Brnek. Bude připravený bohatý program, který pobaví malé
i velké obyvatele naší obce.
Jan Tvrdý

HOBR ExPRESS

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

Sbor
Dobrovolných
hasičů

SLOVO STAROSTY

Sbíráme staré fotografie a pohledy
Zdib a okolí. Na podzim bychom rádi
uspořádali setkání s pamětníky
a vydali kalendář.
Výtěžek z jeho prodeje bude použit
na podporu aktivit TJ Sokol Veltěž.
Pokud vlastníte staré fotografie,
prosíme o jejich laskavé zapůjčení
nebo zaslání v elektronické podobě.
Již získané pohledy a fotografie si
můžete prohlédnout na facebooku
„Zdiby a okolí v historických pohledech“. Projekt podpořila Nadace Via.
Kontakt: Lucie Kazdová,
e-mail lucie.kazdova@centrum.cz,
telefon 734 279 663

Z zlatý kopec

Z šípková
Z pod hájem

Z výhledová, na zn.
Z u kovárny

RÁNO
Škola
U Kovárny
Pod Hájem
Šípková
Zlatý kopec
Liliová
Veltěžská
U Vodojemu
Zelená
Polní
Škola
Sokolovna
Penny

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

12:00
12:10
12:11
12:14
12:18
12:17
12:18
12:19
12:20
12:21
12:23
12:24
12:25
12:28
12:30
12:31
12:32
12:34
12:36
12:38

JÍZDNÍ ŘÁD
LIDL

-

11:00

Škola

9:00 11:10

Polní

9:03 11:13

Zelená

9:04 11:14

U Vodojemu

9.06 11:16

Zelená

9:07 11:17

Polní

9:08 11:18

V Kopci

9:09 11:19

Na Ladech

9:10 11:20

Zlatý kopec

9:12 11:22

Šípková

9:13 11:23

Pod Hájem

9:14 11:24

U Kovárny

9:17 11:27

Škola

9:27 11:37

LIDL

9:35

-

Vítání občánků

Na obecním
úřadě ve Zdibech jsme se sešli v sobotu 3. 6. 2017, abychom přivítali nově narozené děti
Z oblouková
(7 chlapců a 2 dívky). Žákyně 2. třídy ZŠ Zdiby přednesly všem přítomným připravené básničky.
Z ke špičce

Děkujeme za účast na slavnostním vítání a přejeme všem hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody.
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Oslavy 790 let Brnek
9. září 2017 Ná Návsi
14:00 Beseda vedení obce s občany
14:45 ZAHÁJENÍ OSLAV
15:00 Hasiči Zdiby

16:00 Dětský dramatický kroužek Zdiby
16:30 Ochotníci Zdiby
Soubor ochotníků TJ Sokol Veltěž byl založen v roce 2013, kdy poprvé vystoupil na zdibském posvícení. Od té doby se podílí
na pořádání kulturních a společenských akcí v obci, jako jsou například masopust, adventní koncerty a divadelní představení.

18:00 Ina Urbanová & band
Jedna z nejvýraznějších rockových zpěvaček v ČR. Její pěvecké začátky se nesly ve znamení popu, konkrétně Saturn P. Skalického
(LP Saturn) a následně spolupráce s Radio bandem Praha F. Slováčka (5 SP), završené vítězstvím v polských Sopotách.
V 90. letech se pohybovala na československé rockové scéně coby „frontwoman“ skupiny INA & RING, se kterou natočila CD
„Karlín“ (vydané Popronem). Následovalo uskupení INA-band, se kterým natočila EP v produkci Davida Kollera. V té samé době
vystupovala i v muzikálu VLASY v pražské Pyramidě, ale její účinkování bylo vinou nedostatečně zajištěné konstrukce pódia ukončeno těžkým zraněním, které pro Inu znamenalo rok na lůžku. Po uzdravení začíná fungovat v koncertně divadelní verzi muzikálu
HAIR a v muzikálu Daniela Landy TAJEMSTVÍ. Plus bezpočet hostování na deskách mnoha kapel (Harlej, Škwor, A. Brichta,...).
V roce 2007 také herecká premiéra ve filmu Kvaska.

19:30 Smokie revival Praha
Jeden z nejúspěšnějších a nejvýraznějších revivalů v ČR, který vznikl v roce 2000.
Nezapomenutelné a strhující charisma Chrise Normana – zpěváka skupiny Smokie – excelentně imituje finalista soutěže Československo má talent MARCEL NORMAN.
Show, která strhne neuvěřitelné rozpětí publika od 9 do 99 let, se skládá z 90 min. výběru nejúspěšnějších hitů legendární skupiny
SMOKIE, jako jsou Livin‘ nextdoor to Alice (v české verzi Alenka v říši divů od K. Zicha), Needles and pins (Mýdlový princ – V. Neckář,
podle kterého byl napsán v současnosti jeden z nejúspěšnějších muzikálů v pražském divadle Broadway), Layback in thearmsofsomeone, Midnight Lady a mnoho dalších.
To vše v dobových kostýmech a 100% live.
Vyvrcholením koncertu je strhující vystoupení dvou exkluzivních hostů – SUZI QUATRO, která k Chrisu Normanovi vždy neodmyslitelně patřila, a nesmrtelná TINA TURNER – obojí v podání jednoho z nejvýraznějších rockových hlasů u nás Iny Urbanové (muzikály
Tajemství Daniela Landy, Vlasy, film Kvaska, Ina Urbanová band, ex-Ina&Ring).

V průběhu akce:
Prezentace Základní organizace českého svazu včelařů Zdiby-Klecany ke 110. výročí založení
Workshop – keramiky a svíček | Malování na obličej
Stánek s medovinou | Stánky s občerstvením | Krmení živých zvířátek | Atrakce pro děti
Doprava zajištěna autobusem HOBR od 13:45 do 21:30.

www.obeczdiby.cz
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vlivy záměru
„GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE“

TramvajE ve Zdibech

Posuzování vlivů záměru „GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE“
na životní prostředí, v k.ú. Zdiby – vrácení dokumentace vlivů záměru
na životní prostředí k přepracování, Krajský úřad Středočeského kraje, jako
příslušný úřad podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých související zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen zákon), v souladu s § 8 odst. 5 zákona vrací oprávněnému zástupci
oznamovatele Atelier 6, s.r.o., Rokycanova 652/30, 130 00 Praha 3
k přepracování dokumentaci vlivů záměru „GOODMAN ZDIBY LOGISTICS
CENTRE“ v k.ú. Zdiby.

V polovině loňského roku jsem
byl pověřen starostou obce,
abych zahájil jednání s Krajem
o řešení dopravy v oblasti Zdib.
Po několika setkáních vznikl
koncepční návrh na zavedení
kolejové dopravy (tramvaje)
Kobylisy - Zdiby, o kterém jsem
vás informoval v listopadovém
Zdibském zpravodaji.
Začátkem května 2017 jsme se sešli
poprvé na informativní schůzce,
kde jsme si řekli možnosti a postup dalšího jednání se všemi zúčastněnými stranami
dotčenými tímto projektem. Dne 26. 5. 2017 proběhla na OÚ Zdiby druhá koordinační
schůzka se starosty okolních obcí a majiteli pozemků podél uvažované tramvajové tratě
Kobylisy – Zdiby, kterou jsem svolal na žádost projektanta studie DIPRO. Po diskusi se
všichni zúčastnění shodli na uvažované trase a záchytných parkovištích, a dali zelenou
zpracovateli studie a projektu firmě DIPRO. Trasa povede prostředním pruhem silnice
Ústecká (Pražská) ke kruhovému objezdu Stará Pošta, přemostěním dálnice na pozemky
u Sedlce, kde bude točna a záchytné parkoviště. Menší záchytná parkoviště jsou naplánována u bývalé skládky v Dolních Chabrech a u sjezdu z dálničního okruhu (plánovaného) na území Zdib. Informace byla zveřejněna na www.obeczdiby.cz.
Tato možnost spojení do Prahy vyvolala veliký zájem mezi obyvateli Zdib a okolí. Vesměs
pozitivních, protože by se nám všem zjednodušilo spojení na Pražskou hromadnou
dopravu a vyhnuli bychom se pravidelným dopravním zácpám. Veškerá iniciativa k jednáním a myšlenka přišla ze strany obce a Kraje, při snaze nějak řešit obyvatelům, nejen
Zdib, ale i v okolních obcích, příjezd k Praze. Dojemné bylo, že jeden občan Zdib měl
stejný nápad již před několika desetiletími, kdy jako malý namaloval tlustou čáru vedoucí
prý po stejné trase jako dnešní navrhovaná kolej a řekl tramvaj. Takže se mu vlastně
snažíme splnit jeho klučičí sen.
Dopravní komise, která byla založena 25. 1. 2017 ve složení Česnek, Smetana, Jurkeník
s náplní řešení dopravní situace v obci Zdiby na severním příjezdu do Prahy prostřednictvím architektonické soutěže, se doposud nesešla, a proto z ní pan místostarosta
Jurkeník vystoupil pro její nečinnost na zastupitelstvu dne 15. 6. 2017.
Další harmonogram prací je předběžně stanoven takto:
Srpen 2017 – předložení studie a projednání prodeje pozemků s majiteli
2018-2020 – zpracování projektu, odsouhlasení stavby jako veřejně prospěšné, EIA,
zapracování do územních plánů dotčených obcí, stavební povolení, výkup pozemků
a další nezbytné kroky k realizaci
2020-2022 – realizace stavby
Jiří Žáček

Dne 6. 3. 2017 obdržel Krajský úřad Středočeského kraje dokumentaci
vlivů záměru „GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE“ v k.ú. Zdiby, (dále
jen dokumentace EIA) zpracovanou podle přílohy č. 4 k zákonu. Dne
14. 3. 2017 byla dokumentace EIA rozeslána dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.
Informace o dokumentaci byla zveřejněna na úřední desce Krajského úřadu
Středočeského kraje dne 20. 3. 2017 a na úřední desce Obce Zdiby dne
16. 3. 2017. Termín pro vyjádření ke zveřejněné dokumentaci uplynul dnem
19. 4. 2017. Zpracováním posudku k dokumentaci EIA byl příslušným úřadem pověřen Ing. Václav Obluk, držitel autorizace ve smyslu § 19 zákona.
Smlouva o zpracování posudku byla uzavřena dne 5. 5. 2017. Dokumentace včetně všech obdržených vyjádření k ní byla zpracovateli posudku
předána dne 10. 5. 2017.
Ke zveřejněné dokumentaci příslušný úřad obdržel vyjádření Středočeského kraje, Obce Zdiby a některých okolních měst a obcí, dotčených orgánů státní správy a současně velké množství nesouhlasných
vyjádření veřejnosti (některé včetně podpisových akcí) a vyjádření
spolků.
Obdržená vyjádření obsahují zejména pochybnost o věrohodnosti výstupů
hodnocení vlivů záměru v předložené dokumentaci. Zpochybnění výstupů
uvedených v dokumentaci veřejnost doložila kromě vlastních poznatků též
odbornými posudky, které si na vlastní náklady nechala zpracovat. Nesouhlas s dokumentací a záměrem je ve vyjádřeních odůvodněn zejména
neúměrnou velikostí rozsahu a výšky objektů areálu, jeho umístěním
v bezprostřední blízkosti obytné zástavby a současně v blízkosti historického jádra obce Zdiby, znehodnocením nejkvalitnější zemědělské půdy
zařazené v 1. třídě ochrany, navýšením dopravního zatížení lokality již nyní
výrazně přetížené nadlimitním imisním a hlukovým zatížením a znehodnocením krajinného rázu.
Nezkrácený dopis Krajského úřadu Středočeského kraje je dispozici
na www.obeczdiby.cz.
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Zápach z odkaliště Drasty
Zúčastnil jsem se, společně se starosty okolních obcí, obeznámení
se situací okolo odkaliště Drasty. Toto odkaliště vykazuje v posledních týdnech silný zápach, který je cítit i ve Zdibech.
Zápach pochází z kalů, které byly odčerpány z čističky odpadních vod
v Praze na Císařském ostrově, a byl způsoben havárií v kalovém hospodářství v říjnu 2016 na Císařské louce. Tehdy došlo k odčerpání neředěného kalu z havárie přímo na Drasty do 17 odkalovacích nádrží, kde nyní
dochází k technologickému vysušování a tím i zápachu.
Provozovatel odkaliště řeší odstranění zápachu postřiky, vysazováním
květin a vybudováním valů s porosty. Příčinou ale zůstává technologický
systém, kdy při havárii dochází k odčerpání neupravených kalů přímo
do Drastů.
Přítomní si vyslechli chystaná opatření provozovatele, ale svůj tlak
na řešení této situace zaměří na majitele Pražské vodovody a kanalizace,
kteří jsou odpovědni za havárii a její řešení.
Jiří Žáček

dopisy spoluobčanů
Proč tramvaje?

Petice fungují!

S možností zavedení tramvaje do Zdib jistě některé napadá, proč bychom
ji měli chtít? Proč je to pro naši oblast skvělé řešení? Co nám může tramvaj přinést dobrého? Je toho poměrně dost. Za prvé snížení počtu vozidel
v oblasti. Tramvaj nabízí možnost použít ne osobní automobil, ale prostředek VHD (veřejné hromadné dopravy). Za druhé kratší kolony i doba jízdy
v dopravních špičkách. Tramvaj má mnohem vyšší kapacitu než autobus.
Pokud je provozována na samostatném nebo odděleném tělese, je méně
závislá na vnější dopravní situaci (nezdržují ji auta). Za třetí snížení emisní
zátěže v oblasti provozu. Méně aut a kratší kolony znamenají méně emisí.
Vlastní elektromotor tramvaje je mnohem ekologičtější než spalovací motory autobusů a osobních aut. Za čtvrté nižší provozní náklady. Právě díky
tomu mohou být kratší intervaly v době dopravních špiček. Na rozdíl
od autobusů. Za páté vyšší spolehlivost v zimním období za sněhu
a náledí v porovnání s problematicky spolehlivým autobusem. Navíc je tu
i mnoho argumentů pro z hlediska bezpečnosti i atraktivnosti, byl prokázán pozitivní vliv na počet cestujících - vždy když se tramvaje zrušili,
cestujících VHD ubylo, když se obnovily, pasažérů přibylo. Trať přes Zdiby
je navržena v přímé linii, mimo oblasti s vyšším výskytem chodců.
Pro rychlou přepravu do Prahy tedy naše oblast nabízí opravdu ideální
podmínky i způsob řešení přepravy lidí v oblasti imisně a dopravně přetížené, kdy v tomto výhledově nelze očekávat výrazné zlepšení.

Na jaře roku 2016 se veřejnost dozvěděla o záměru „GOODMAN ZDIBY
LOGISTICS CENTRE“. Občané ihned iniciovali podpisové akce společných vyjádření proti halám s celkovým výsledkem 1530 podpisů. Středočeský kraj (dotčený územní samosprávný celek), který v té době sám
posuzování nepožadoval, tak byl poprvé konfrontován s nesouhlasným
postojem veřejnosti k tomuto mamutímu záměru. Vyjádření veřejnosti,
spolků, okolních obcí a následně i obce Zdiby způsobila to, že vliv záměru
na životní prostředí je nakonec kompletně vyhodnocován v procesu tzv.
velké EIA. Dokumentace předložená v tomto řízení však byla zavádějící
a vyznívala silně ve prospěch investora. To vedlo ke vzniku petice s důrazným protestem proti výstavbě. Petice s podpisy 1256 lidí byla doručena
na Středočeský kraj, kde ji projednal Výbor pro životní prostředí a zemědělství a vzhledem k počtu podpisů i Rada Středočeského kraje. Petiční
výbor byl informován, že Středočeský kraj vnímá záměr jako jednoznačně
problematický a ke zveřejněné dokumentaci EIA se pak vyjádřil takto:
Středočeský kraj nesouhlasí s dokumentací k záměru a požaduje podrobněji zpracovat dopravní situaci, vliv na zdraví, pohodu bydlení a krajinný
ráz. Petice a společná vyjádření tedy mají smysl! Díky nim příslušný úřad
vrátil dokumentaci EIA k přepracování a uložil vypořádání všech požadavků z vyjádření. Děkujeme za podporu. Sledujte prosím situaci stále
na http://www.stophaly.nazory.cz/. Budeme vás i vaše podpisy nadále
potřebovat!

Ing. Bc. Jitka Homolová, PhD.
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Něco málo o „Brnkách“ 4
...pokračování z čísla 06/2016
Dalším držitelem Brnek byl Václa Kuntz z Freyenthurunu, který se velice zadlužil,
takže došlo k několika exekučním aktům a posléze v roce 1719 k poslednímu stupni
exekuce, tzv. odhádání. Tehdy zástupci soudu odhádali, tj. popsali a ocenili statek
a dědiny Brnky řečené. Je to psáno česky a Brnky jsou v něm podrobně popsány
(kdo by měl zájem, ráda pošlu do mailu).
Poddaní na Brnkách měli povinnost robotovat tři dny. O stálých platech, odvádění
slepic a vajec byly sice v dřívějších trhových smlouvách zmínky, ale poddaní mnoho
let vrchnosti nic nedávali a ani nepamatovali, že by někdo platil nebo odváděl.
Podle výpovědi vinaře, který byl nejstarší z poddaných, bylo zjištěno, jaké byly povinnosti z jednotlivých gruntů. Platívali dva potažníci (František Mejsnar ročně 1 zlatý
45 krejcarů a Jan Stránský 1 zlatý 30 krejcarů), 4 chalupníci po 48 krejcarech.
Za robotu platili potažníci po 2 kopách a chalupníci po 30 krejcarech. Tento podrobný
popis podává jasnou představu o tom, jaký byl v roce 1719 rozsah a stav panského
sídla a dvora na Brnkách, o jeho zařízení a vybavení a o životě poddaných.
Jednání o dluzích Václava Kuntze se vleklo několik let, až konečně v roce 1723 pověření komisaři prodali Brnky Františku Karlu Pacelimu z Adlersheimu. Ten však ještě
téhož roku statek postoupil Damianovi Janu Filipovi ze Sickingenu, tajnému radovi
válečného dvora, generálu polnímu zbrojmistrovi, majiteli pěšího pluku, komandantu
v Praze a velícímu generálu v Čechách. Za vedení tohoto pražského vojenského
velitele byla v Praze postavena Písecká neboli Bruská brána.
Později se zjistilo, že na statku Brnky vázne odpradávna povinnost vůči kostelu
v Dolních Chabrech, totiž roční poplatek 92 bílých grošů jako nájemné ze čtyř železných krav a kapitál 15 grošů míšeňských, odkázaný jmenovanému kostelu dřívějším
držitelem Brnek Karlem Mayerem.
Musíme si však říci, co to taková železná kráva byla. Když se stalo, že některý osadník odkázal kostelu svůj majetek a s ním i dobytek, zpravidla nebyly na faře možnosti
o tato zvířata pečovat. A tak faráři dávali zpravidla krávy nebo ovce do opatrování
hospodářům a ti jim za tuto pronajatou zádušní nebo také kostelní krávu odváděli
poplatek. V 17. století to bylo zpravidla 24 krejcarů ročně za kus. Nájemce se mohl
zprostit břemene jen když krávu odvedl a ta byla pronajata jinému. Povinnost odvádět nájemné z kostelní nebo zádušní krávy vázla na gruntě, jehož držitel krávu k sobě
přijal. Když zvíře pošlo, byl držitel povinen odvádět příslušné nájemné dál, protože
se předpokládalo, že kráva po sobě zanechala telata. Této povinnosti, které mohla
nájemce zprostit jen zádušní správa, se říkalo železná kráva. Historicky nedoložená
tradice vypráví, že se jako připomínka této povinnosti stavěla v příbytku hospodáře
železná figurka dobytčete.
Svobodný pán se Sickingenu se zdráhal tyto povinnosti plnit s odůvodněním, že si
koupil Brnky bez těchto břemen, o kterých nebylo v jeho kupní smlouvě zmínky. A tak
se nakonec jeden z věřitelů, hrabě Sweerts-Sporck uvolil vyrovnat celou věc tak,
že zaplatil 70 zlatých. Arcibiskupská konsistoř, purkmistr a rada Starého Města
Pražského jako patroni chaberského kostela, očistili statek Brnky od povinností
ke kostelu.
17. a 18. století znamenalo s nástupem habsburské dynastie na český trůn nejen
germanizaci, ale i násilnou katolizaci a silné protireformační hnutí. Byli pronásledováni všichni, kteří vyznávali jinou víru než oficiální katolické náboženství. V zápisech
z 18. století se píše, že na Brnkách a v okolí, ve Zdibech, Roztokách, Klecanech,
Chabrech, Bohnicích a v Draháňském mlýně se ukrývali tajně evangelíci. V roce 1729
byl dokonce do našeho kraje vyslán jezuitský pozorovatel, který měl tyto tajné nekatolíky vyslídit. Byla-li jeho cesta úspěšná či neúspěšná, o tom záznamy nic nepraví.
V příštím pokračování se dostaneme již do 19. stol.
Martina Cibulková

červen 2017

zdibský „zázrak“
Včera večer, když jsem si šel zaběhat, jsem si přesně v 20:23 vyfotil
popelnice v „naší“ ulici K holosmetkům. Ani nevím proč, asi mne zaujaly
dvě televize a lednice. Proč to tam, proboha, někdo vyhodil, říkám si...
Když jsem se za 40 minut vracel, nevěřil jsem vlastním očím. Někdo tam
přivezl další lednici, tentokrát velkou hospodskou. Škoda mluvit. Myslím,
že kamerový systém je potřeba.
David Čáp

inzerce

Věnuji zeminu zdarma.
Objem 100 m3.
Nejedná se o ornici.
Kontakt: 602 391 373

ZDIBSKÝ KOTLÍK

3. ročník kuchařské soutěže o nejlepší kotlíkový guláš
amatérů obce Zdiby
sobota 5. 8. 2017 na fotbalovém hřišti ve Veltěži
informace pro soutěžící:
Družstva se mohou hlásit na e-mailovou adresu
hyklova@obeczdiby.cz nebo podatelna@obeczdiby.cz
nejpozději do 20. 7. 2017.
prezentace a zahájení v 13.30 hod
vylosování stanovišť v 13.35 hod
pod kotlíky podpálíme v 13.45 hod
vyhlášení výsledků cca v 17.00 hod
jediná povinná ingredience je hovězí maso 4 kg
dřevo, vodu k vaření dostanete od pořadatele na místě
kotlík, suroviny, kuchařské náčiní, dobrou náladu a chuť si vezměte s sebou
následuje program:
konzumace gulášů
17.30 hod McELLEN - Revival J. Schellingera
20.00 hod The RockSet
21.30 hod Disco Jardy Tůmy

v průběhu vaření doprovodný program
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Soutěže, školení, ukázky, přehlídky – u toho všeho byli Hasiči Zdiby

Od našeho posledního článku uběhla řádka měsíců, proto asi nedokážeme napsat vše, co se za tuto dobu událo, ale pokusíme se
zmínit alespoň to nejdůležitější.
Chceme také poděkovat všem, kteří nás podporují a pomáhají nám.
Poděkování patří Obecnímu úřadu Zdiby, firmě Biowa, Ondřeji Hejdovi a Pavlu Sloupovi, díky kterým máme vlastní nástřikové terče

a funkční požární stříkačku. Díky tomuto vybavení totiž konečně
můžeme s dětmi naplno trénovat požární útok. Velké poděkování
za finanční podporu kroužku Mladých hasičů patří rodině Bartošových. Rádi bychom poděkovali i paní Lucii Kazdové za sladkou
odměnu, kterou nám věnovala pro děti za druhé místo v soutěži
přípravek.
SDH Zdiby

Uzlování v Mukařově

Hasičské slavnosti Litoměřice

Na soutěž v uzlování jsme jeli s kroužkem Mladých hasičů již potřetí.
Účelem soutěže je uvázat pět zadaných uzlů (plochá spojka, zkracovačka, lodní uzel, tesařský uzel a úvaz na proudnici) za co nejkratší čas a
hlavně správně. Letos se soutěže zúčastnilo 5 dětí v kategorii mladších
a 6 v kategorii starších. Ač byly děti nervózní, vše hezky zvládly a umístily
se na 16. a 24. místě. Problémy jim dělal hlavně tesařský a lodní uzel,
na které si v nervozitě nemohly některé vzpomenout. Na soutěži
ale viděly, že mají ještě rezervy a že nacvičování, které je tak nebaví,
je prostě potřeba. Umístění dětí se ale každým rokem zlepšuje, proto
věříme, že časem dosáhnou i na cenné kovy. Třeba se to povede už příští
rok, pokud se nám podaří zúčastnit se ve větším počtu.

Obrovský zážitek pro nás i pro děti, tak se dají shrnout pocity, které v nás všech zanechaly Hasičské slavnosti v Litoměřicích. Zúčastnili jsme se jich vůbec poprvé a rozhodně
ne naposledy! Doporučujeme i všem návštěvníkům, jelikož je na co se celý den dívat.
Jde o sjezd hasičů a jejich nové, ale i historické techniky ze všech koutů republiky.
A nejen to, i ze zahraničí. Čekání na slavnostní průvod bylo pro děti trochu zdlouhavé,
ale při průvodu byly nadšené. Všichni je zdravili, chválili a obdivovali je. Opravdu si to
užívaly. Po průvodu jsme se s dětmi šli podívat na výstavu hasičské techniky – od vozů
tažených koňmi, poháněných párou až po nejmodernější hasičská auta. Děti si vše mohly prohlédnout zblízka a mnoho věcí také vyzkoušet. Den to byl opravdu náročný, proto
některé děti při návratu autobusem zpět vyčerpáním usnuly. Ještě jednou bychom rádi
poděkovali Nadaci AGROFERT, díky které jsme mohli zakoupit dětské PSky, ve kterých
reprezentovaly sbor při slavnostním průvodu.
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Čarodějnice, návštěva profíků
a hasičské ukázky
Pálení čarodějnic patří již dlouhá léta ke kulturní tradici u nás na vesnici.
Ke konci dubna proto pomáhali členové Sboru dobrovolných hasičů
Zdiby při stavbě hranice a výrobě čarodějnice. Jako každý rok, také
poskytovali požární dohled při zapalování a v průběhu večera.
S dětmi jsme měli možnost navštívit stanici profesionálních hasičů
v Holešovicích. Děti se zde dozvěděly, co je náplní práce profesionálních
hasičů, jak to chodí a jakou techniku k práci využívají. Všechna hasičská
auta si pak všichni postupně podrobně prostudovali.

Setkání přípravek v Čelákovicích
Na letošní setkání přípravek jsme si připravili dopravní nehodu – motorky,
multikáry a čtyřkolky. Výrobě rekvizit jsme věnovali několik večerů
i víkendů, ale z reakcí našich „soupeřů“ a přihlížejících se investovaný
čas vyplatil, jelikož se blikající sanitka a hasičské auto opravdu líbily.
Scénka se dětem mimořádně povedla. Vše zvládly samy a vysloužily si
tak krásné druhé místo. Pochvala patří i dalším sborům a jejich malým
svěřencům, jelikož všechny scénky se dětem povedly. Už přemýšlíme,
co s dětmi předvedeme příští rok, a moc se těšíme.

V květnu a červnu proběhly dvě ukázky pro školku v Bášti a školu
i školku ve Zdibech. Děti měly možnost vidět, jak probíhá zásah při hašení hořící rekvizity baráčku, mohly si prohlédnout zblízka hasičské auto
a vyzkoušet si na vlastní kůži hasičský oblek a výstroj či oblek
proti vosám a sršním.

Základy zdravotních znalostí
V dubnu se členové výjezdové jednotky zúčastnili dvoudenního školení
ohledně poskytnutí první pomoci. Dozvěděli se, jak správně postupovat
při ošetřování zranění, se kterými se při výkonu hasičské práce mohou
setkat – popáleniny, úraz proudem, zlomeniny, krvácení, dušení...
Vyzkoušeli si tak i resuscitaci a práci s AED (automatickým externím defibrilátorem). Na závěr kurzu prošli všichni členové písemným testem
a praktickou zkouškou, které všichni členové úspěšně složili.

Pozvání na akce
Dětský den
I letos jsme mohli pomoci při pořádání Dětského dne na hřišti u sokolovny ve Veltěži.
Ještě před zahájením soutěží děti z kroužku předvedly scénku ze soutěže přípravek
v Čelákovicích. I na domácí scéně sklidily úspěch, takže byly nadšené. Celé dopoledne
probíhalo ve sportovním duchu. Pro soutěžící jsme si připravili dvě disciplíny, které prověřily jejich hasičské dovednosti – překážkový běh a běh s hadicí. Všichni měli možnost
vyzkoušet si, že pohybovat se s hasičským vybavením není zrovna lehké. Děti se ale
nevzdaly, a i když občas s vypětím všech sil, vždy do cíle dorazily. Děkujeme Sokolu
Veltěž za dobrou organizaci Dětského dne a hlavně za skvělou spolupráci, díky které
můžeme každé pondělí s dětmi z kroužku trénovat na fotbalovém hřišti. Na oplátku ho
vždy alespoň trochu zalejeme.

Pokud jste nebyli na Dětském dnu a chtěli byste naše nejmenší vidět v akci,
tak se přijďte podívat v sobotu 9. září na Oslavy Brnek. Děti z přípravky tam
předvedou scénku dopravní nehody, ukážeme také požární útok či naši techniku. Děti si budou moci např. vyzkoušet džberovou stříkačku i lafetu
a důkladně prozkoumat hasičské auto a další vybavení, které máme.
Pokud se chcete pobavit a podívat se na hasičské sbory z našeho okolí
a jejich techniku, určitě si dejte do kalendářů 23. září, kdy pořádáme 2. ročník
HASIČSKÉHO „SRANDAMAČE“. Tato sobota bude totiž patřit hasičskému
sportu, a to soutěži v požárním útoku. K vidění budou družstva dětí, žen
i mužů. Pro diváky bude po celý den zajištěna hudba i občerstvení. Prohlédnout si budou moci hasičskou techniku naši i okolních sborů, které na soutěž
přijedou.
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Čarodějnice na zlatém kopci
Několika obrázky si připomínáme povedené „Čarodějnice“ na Zlatém kopci.

vaříme
s janou florentýnou zatloukalovou
Jana Florentýna Zatloukalová je matkou
čtyř dětí, autorkou pěti kuchařských knih
a blogu www.kucharkaprodceru.cz.
Bydlí ve Zdibech a píše o tom, jak se
naučit vařit dobře, z běžných surovin
a s láskou. Ve svých knížkách a článcích
ukazuje, jak najít kuchařskou inspiraci
a jak o ni už nikdy nepřijít.

Rychlý kuřecí perkelt
Perkelt je takový vzdálený příbuzný guláše. Obsahuje maso nakrájené na kostky
a obsahuje cibuli a papriku. Tam ale veškerá podobnost končí a začíná kuchařův
jásot nad tím, jak je to snadné a rychlé. I když perkelt zavání maďarskými vůněmi plnými papriky a dlouhým dušením, pravda je to jen z jedné poloviny. Paprika rozhodně
ano, ale dlouhé dušení v žádném případě. Když už, tak krátké vaření.
Přestože se jedná o vařené maso, chutná báječně. Ono totiž jde o to, v čem se tohle
maso vaří. Využívá se tu ohromné síly, která pramení ze spojení tří ingrediencí – tuku,
cibule a papriky – a která dá chuťový základ pro aromatickou tekutinu, ve které se
maso bude vařit. Pak už musíte nechat pracovat jen teplo a trochu času.
Pokud chcete ještě lepší chuť, můžete nejdřív na sádle jemně opéct osolené kousky
masa. Ne moc, aby zhnědly, ale jen tak, aby se zatáhly na povrchu, ale přitom zůstaly světlé.
Podávejte s drobnými těstovinami ideálně maďarského původu, jako je třeba tarhoňa.
Rýží nebo bramborami však taky nic nezkazíte.
PS. Co se mě a mých rychlých večeří týká, ráda si základní perkeltovou myšlenku dál
rozvíjím, jak se mi to zrovna hodí. Pak už jí sice nemůžu říkat perkelt, ale dobré
a rychlé je to taky. K vařenému masu klidně přidám trochu rajčat, oloupaných
a nasekaných.
Někdy vylovím maso a to, co zbylo v hrnci, rychle rozmixuju ponorným mixérem.
Někdy k masu přidám trochu nakrájené papriky. Když mi dojdou čerstvá rajčata
a papriky, svoji práci odvede i kořenová zelenina. Ani protlakem vmíchaným do cibulového základu a řádně orestovaným do rezavé barvy se nedá nic zkazit. Pokud mám
potřebu hrát si s chutěmi, vždycky je po ruce majoránka, kmín a česnek.
Nebo čerstvý tymián a petrželka.
Na 4 porce:
750-800 g vykoštěných kuřecích stehen bez kůže
2 středně velké cibule
1 lžička soli
2 lžíce sádla
2 lžičky sladké mleté papriky
Postup:
1. Maso omyjte, osušte a nakrájejte na kostky velikosti sousta. Osolte půl lžičkou
soli, promíchejte a nechte zatím stát na kuchyňské lince. Cibuli nakrájejte nadrobno
a asi dvě minuty ji opékejte na sádle na středním plameni, dokud nezesklovatí
a nezačne lehce růžovět. Přidejte papriku, rychle promíchejte a hned zalijte 400 ml
vody. Přiveďte k varu.
2. Do vroucí tekutiny opatrně naskládejte připravené maso. Pokud je to potřeba, dolijte ještě trochu vody, aby maso bylo jen těsně ponořené, klidně může trochu vyčnívat.
Přikryjte poklicí a nechte na velmi mírném ohni pobublávat 20 minut.
3. Na dalších 15-20 minut odkryjte pokličku, aby se šťáva trochu zahustila vypařováním.
Nakonec šťávu naposledy podle své chuti přisolte. Podávejte s těstovinami, rýží
či vařenými bramborami, anebo jindy pro změnu s čerstvým chlebem.
Rada: Nemusíte maso stále hlídat. Klidně ho nechte zvolna pobublávat i déle, půl
až tři čtvrtě hodiny, jak se vám to zrovna hodí. Kuřecí stehenní maso snese i delší
dobu a stále mu to bude ku prospěchu.

10

www.obeczdiby.cz

červen 2017

soutěž Come and Show
Letos se se žáci naší školy už po sedmé zúčastnili celopražského
kola soutěže v anglickém jazyce Come and Show.
Tento rok se do příprav na soutěž zapojili žáci druhé, třetí a čtvrté třídy.
V soutěži jednotlivců nás reprezentovali Bára Bínová, Lucinka Tošnarová,
Dorotka Reiserová, Katarínka Klinerová a Marek Vaněček. Do kategorie
skupin jsme vyslali třeťáky: AničkuTrbuškovou, Vojtu Macka, Andrejku
Moníkovou, Martina Klementa, Davida Černocha, Klárku Wiesnerovou
a Anetku Frýbertovou, kteří si připravili veršované představení pohádky
The Fourth Little Pig (Čtvrté malé prasátko). Jejich spolužáci ze třídy je
podpořili tím, že hru nacvičili spolu s nimi, aby je mohli v případě nemoci
zastoupit, a také tím, že pro představení vyrobili krásné kulisy.

Dětský den ve školce
Dne 1. 6. 2017 jsem procházel kolem školky ve Zdibech a zde právě
probíhala malá oslava Dětského dne. Měl jsem radost, a tak jsem pořídil
fotky, které přikládám.
Jiří Žáček

Letošní ročník byl pro naši školu zatím nejúspěšnější, protože všichni
naši žáci se umístili na některém z vítězných míst. Získali jsme:
1. místo – 3. třída s dramatizací The Fourth Little Pig
2. místo – Katarína Klinerová recitace
3. místo – Barbora Bínová recitace
3. místo – Lucie Tošnarová recitace
3. místo – Dorothea Reiserová recitace
3. místo – Marek Vaněček recitace
Ocenění nás jako vždy velice těší, zvlášť vzhledem k tomu, že se soutěže
účastnilo 250 žáků z dvacítky škol. Je však třeba zdůraznit, že získání
ocenění není hlavní důvod, proč se soutěže účastníme. Cílem soutěže totiž není jen vybrat vítěze, nýbrž především podělit se o radost z toho, jak
děti umí využít znalostí, které během výuky dosud získaly, a nadchnout
všechny zúčastněné žáky, nejen ty excelentní, pro hlubší studium jazyka.
Na soutěži vládne mimořádně příjemná atmosféra. V hledišti není cítit
soutěživost, ale děti se nadšeně těší na to, co si jejich vrstevníci připravili.
Dobré výkony jsou pak odměňovány velkorysým potleskem. Letošní
ročník soutěže se opět velice vydařil a děti se už těší na příští a začínají
přemýšlet, s čím by za rok mohly naši školu reprezentovat.
Mgr. Jana Vojtková

Výlet pro seniory
Pravidelně každý rok první zářijovou sobotu vyráželi naši senioři na výlet na hrady
a zámky, v letošním roce jsme udělali změnu a tradiční výlet naplánovali na jaro.
Cílem výletu byly jižní Čechy, a tak jsme poslední květnovou sobotu vyjeli tímto
směrem (konkrétně na zámek Jindřichův Hradec a Červená Lhota).
První zastávka byla v Jindřichově Hradci, autobus nás vysadil na parkovišti, ze kterého
jsme procházkou došli na zámek, při procházce městem jsme měli příležitost si prohlédnout výstavu historických vozidel, která probíhala na náměstí.
Po zámecké prohlídce jsme se sešli v restauraci Střelnice, kde jsme společně poobědvali. Na odpoledne jsme měli objednanou prohlídku zámku Červená Lhota.
Počasí se opravdu vydařilo a výlet jsme si společně užili. Velký obdiv patří nejstarším
výletníkům, kteří bez problému absolvovali celý výlet.
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110. výročí založení zO Klecany Českého SVazu včelařů

Možná nevíte, že v letošním roce máme
110. výročí založení našeho včelařského
spolku. V roce 1907 Klecanský spolek pravděpodobně založil a byl i zároveň předsedou pan V. Maruška, zahradník a jednatele
dělal pan V. Neumann taktéž zaměstnáním
zahradník. O jejich historii toho už moc
bohužel nemáme.
Od cca 40. let byl předsedou spolku pan
Miloslav Vomočil a sídlo spolku se přestěhovalo do Zdib, do jeho „dílny“. V roce 1991
mu vyšel dlouhý článek v měsíčníku Českého
svazu včelařů, ve kterém mimo jiné uvádí, jak
je paradoxní, že ani jeden včelař není z Klecan.
To už se dnes naštěstí změnilo. Pan předseda
Vomočil byl Pán Včelař, dodnes se na něj
při schůzích vzpomíná a zážitky, co s ním
a se včelami členové spolku zažili, jsou již tradicí, historií naší základky.
Jeho nástupcem se stal jeho syn taktéž pan
Miloslav Vomočil a troufnu si napsat, že je to
taktéž Pan Včelař. Předsedou naší základky je
„teprve“ od roku 1996. Po svém tatínkovi, zdědil nejenom překrásný včelín, který jeho otec
postavil v roce 1941, ale hlavně lásku
ke včelám, přírodě, zahrádkaření, ale i obrov-

skou dávku trpělivosti (nejen se začátečníky)
a lidskosti. V současné době mu ve včelíně
hučí kolem 13 včelstev, které sám obhospodařuje.
Já naší základce dělám jednatele od roku 2011.
Když jsem začínala, tak jsme měli kolem
43 členů, nyní již máme přes 70. Naše základka
sdružuje včelaře severně od Prahy, konkrétně
ve Zdibech, Klecanech, Řeži, Větrušicích, Odolene Vodě, Klíčanech, Vodochodech-Hošticích,
Máslovicích, Panenských Břežanech. Nejen,
že máme dosti velké území, ale máme už i docela dost členů. Scházíme se každý první pátek
v měsíci a z „dílny“ jsme se přestěhovali díky
Obci Zdiby do prostor kulturního domu
ve Zdibech-Veltěži. Na schůze chodí hlavně
naši důvěrníci, ale naučili se chodit už i noví
členové, stálí členové bez funkcí. A co teprve
se o „našich pátcích“ s koláčem na stole probere informací nejen o včelách, ale i o rybách,
domácích zvířatech, zahrádce… Schůze si
troufnu říci za všechny naše členy doslova užíváme, důvěrníci vzpomínají na veselé příhody,
co zažili se členy, kteří již mezi námi nejsou,
nebo na příhody, co nám ty naše svěřenkyně
udělaly, vyvedly. I když nás začínající včelaře

dělí od včelařů rozdíl i několika generací,
tak máme mezi sebou opravdu krásné vztahy
a pomáháme si navzájem v době dovolených.
Pomoc u nás najdou i začínající včelaři, ale i ti,
co včely zdědili po úmrtí svého partnera, tatínka atd., (se včelami je pojí vzpomínka na svého
blízkého) nejen radou o včelách, ale hlavně
lidským přístupem.
Do naší základky spadá i Výzkumný ústav
včelařský v Dole. I s nimi máme velice pozitivní
vztahy, každý rok nám dělají při velké členské
schůzi zajímavou přednášku.
Nuže, co přát naší základce i Dolu? Každou
základku tvoří její členové. Nuže milí členové,
přeji Vám i Vašim blízkým hodně pevného zdraví, radosti z vašich včeliček a ochotné, vstřícné
funkcionáře. Vždyť náš koníček je vlastně
pořádný kůň, se kterým nám pomáhají (nejen
v době medobraní) i naši nejbližší.
Včelaření není jen o včelách, ale i o tom, co se
děje za plotem naší zahrady. Zda místo lesa
budeme mít průmyslovou halu. Nevčelaříme
přece proto, že je to „in“, ale proto, že to je
k povznesení našeho lidského života.
Martina Cibulková, jednatelka

inzerce

PRONÁJEM OBECNÍHO HOSTINCE
Obec Panenské Břežany
pronajme obecní hostinec

(výčep, sociální zařízení, prostor pro hosty,
sklep, terasa, sklad)

Výběrové řízení do 13. 7. 2017

(Výzva na úřední desce OÚ Panenské Břežany
– www.panenskebrezany.cz)

Minimální výše nájemného
4.000 Kč/měsíc
(podmínkou předložení podnikatelského záměru)

Bližší informace
na tel.: 283 970 553
obec@panenskebrezany.cz
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Informace Mysliveckého spolku
Zdiby – Klecany
Každé jaro a začátkem léta jsou pravidelně uskutečňovány akce důležité
pro činnost našeho mysliveckého
spolku.
Jednou z nich je jarní sčítání zvěře, kdy je
v termínu určeném státní správou zjišťován skutečný stav zvěře po zimním období. Tyto jarní sčítané stavy lovné zvěře se
porovnávají s normovanými kmenovými
stavy a na základě plánovaného přírůstku
pro každý druh zvěře se rozhoduje
o případném odlovu. Protože nám ani
plánovaný přírůstek nenaplňuje kmenové
stavy, nelovíme ani zajíce ani bažanty již
několik let, a ani výhled do budoucnosti
není bohužel příliš optimistický.
Další naší povinností je vyčištění a dezinfekce krmných zařízení, jako jsou bažantí
zásypy, srnčí či zaječí jesle. Po ukončení
zimního přikrmování je důležité odstranit
zbytky krmiva, někdy i znečištěné trusem
a následně provést dezinfekci vápnem,
aby se v nadcházejícím teplém počasí
zabránilo růstu plísní a množení choroboplodných zárodků.
Každý rok také obnovujeme pachové
ohradníky podél hlavních komunikací
a dá se říci, že tam, kde jsou umístěny,
k úhynu spárkaté zvěře po střetu s motorovým vozidlem nedochází tak často.

z líhňařského střediska, které po aklimatizaci ve voliérách vypouštíme do přírody.
Jsme přesvědčeni o tom, že alespoň
některé z vypuštěných slepic příští rok
zasednou na hnízdo a vyvedou kuřata.
I když vždy nastává určitý úhyn, je to
metoda, jak zachovat tuto zvěř v honitbě
i přes nepříznivé civilizační vlivy, které
vidíme kolem sebe v naší příměstské
oblasti.
V květnu bylo provedeno ve spolupráci
s Liony z klubu San Giorgio Strahov
preventivní měření tupozrakosti u 225
dětí mateřských školek v katastru naší
honitby. Bylo nalezeno 50 odchylek
od požadovaných hodnot.
Červen je vyhlášen měsícem myslivosti
nejen proto, že se konají myslivecké akce
a slavnosti, ale hlavně proto, že v tomto
měsíci přichází na svět nejvíce mláďat
naší lovné zvěře, ale i jiných druhů zvířat
a ptactva. Je nutné, aby v této době byl
v honitbě klid a aby zvěř nebyla rušena.
Žádáme proto všechny občany,
kteří chodí do přírody na procházky, výlety
nebo za prací, aby se chovali ohleduplně,
chodili pokud možno jen po cestách
a hlavně nepouštěli své psí miláčky volně
do polí.

divoká prasata
Přemnožení divokých prasat je v současné době aktuálním problémem a už téměř tradičním tématem na stránkách Zdibského zpravodaje. Občané by měli v postižených lokalitách přijmout opatření,
aby omezili frekvenci pohybu černé zvěře.
Ta vyháněna z „klidových oblastí” lesa, případně zanedbaných parcel
cyklisty, čtyřkolkáři, pejskaři, milovníky bojových her etc. se v tomto
období přestěhovává do lánů řepky olejky. Ty mnohdy hraničí s prvními
domy intervilanu. V lánech řepky se černá zvěř takřka nedá lovit, pokud
nejsou zemědělcem hospodařícím na daném pozemku vytvořeny pásy
s nižšími plodinami tak, aby mohl být proveden odstřel.
Neodklizený biologický odpad pak dodává možnost další potravy v podobě žížal atd. Těch míst je v okolí Chaberská a Na Ladech víc než dost.
A dalším zlořádem je ničení mysliveckých zařízení, žebříků, posedů a podobných, ze kterých se z hlediska bezpečnosti jedině dá v blízkosti obce
černá zvěř lovit. Lovec musí střílet z výšky tzv. „proti zemi“, protože jinak
by mohl ohrozit zdraví a životy obyvatel obce. Ničení a krádež těchto
zařízení je posuzována docela přísně zákonem.
JUDr. Václav Holý
předseda MS Zdiby – Klecany

Děkujeme za pochopení.

Abychom udrželi v honitbě původní zvěř,
každoročně kupujeme dospělé bažanty

Ing. Jindřich Trpák

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ

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

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

Myslivecký hospodář

Myslivecká stráž
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Dětské sportovní dopoledne
K Mezinárodnímu dni dětí uspořádala TJ Jednota Sokol Veltěž
ve spolupráci s SDH Zdiby (Sbor dobrovolných hasičů) pro naše malé
oslavence sportovní dopoledne v neděli 11. června 2017. Letos jsme měli
zpoždění, jelikož v původně plánovaném termínu byly místní děti na škole
v přírodě, a tak by nám spousta sportovců chyběla. Děti byly rozděleny
do kategorií podle věku a pohlaví a soutěžily v nejrůznějších disciplínách

(skok do dálky, hod do dálky, skoky v pytlích, překážková dráha, běh
s hasičskou hadicí, hod na plechovky, jízda na koloběžce a opičí dráha).
Celkem se sportovního dopoledne zúčastnilo 96 dětí.
Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další rok.
Zdeněk Jurkeník

POŘADÍ NA PRVNÍCH
MÍSTECH V CELKOVÉM
HODNOCENÍ

Chlapci 3-4 roky

Dívky 7-8 let

Chlapci 9-10 let

Dívky 13-14 let

1. Matyáš Hlubuček
2. Jan Ježek
3. Jiří Vacek

1. Aneta Voborníková
2. Vendulka Povolná
3. Natálie Urbánková

1. Martin Voves
2. Jiří Kunstát
3. Vítek Kazda

1. Štěpánka Votavová

Děti 1-2 roky

Dívky 5-6 let

Chlapci 7-8 let

Dívky 11-12 let

1. Jasmína Tichánková
2. Anna Česneková
3. Filip Hlubuček

1.Aneta Wiesnerová
2. Karolína Kunstátová
3. Klaudie Kolkopová

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

1. Pavlína Kuchařová
2. Tereza Bulvasová
3. Ema Sýsová

Dívky 3-4 roky

Chlapci 5-6 let

Dívky 9-10 let

Chlapci 11-12 let

1. Daniela Moláčková
2. Alžběta Jurkeníková
3. Barbora Voráčková

1. Jan Bartoš
2. Daniel Kolkop
3. Tadeáš Tichánek

1. Barbora Otavová
2. Vendula Klusová
3. Eliška Neprašová

1. Dominik Nepraš
2. Lukáš Volšický

petanque ve zdibech
V sobotu 17. 6. 2017 na fotbalovém hřišti ve Veltěži probíhal již
8. ročník petangového turnaje. Turnaje se zúčastnilo celkem 15 družstev po 2 hráčích a soupeřili mezi sebou ve třech skupinách. Losování
do skupin proběhlo na začátku června v restauraci U Jezera, kdy vítězové loňského ročníku provedli rozlosování do skupin. Každé družstvo
má svůj název a jednotný dres. Celý turnaj byl profesionálně připraven
a probíhal v přátelské atmosféře.
Velký dík patří ředitelce turnaje Vendule Skulínkové a jejímu manželovi
Petrovi.
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Chlapci 13-14 let
1. Vojtěch Sýs
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rekonstrukce sokolovny

Fotbal ve veltěži
Vážení příznivci našeho oddílu, rád bych vás seznámil s děním v oddílu kopané.
Naše fotbalová mužstva hrají soutěže pod Fotbalovou asociací ČR, a to Praha-východ.
Ještě dříve, než začnu bilancovat uplynulou fotbalovou sezónu 2016/2017, tak mi
dovolte takové malé postěžování či prosbu. Nutně bychom potřebovali k mládežnických
týmům tatínky, maminky či zapálené fanoušky tohoto sportu jako asistenty či trenéry.
Vím, že v dnešní uspěchané době to není lehké, zadarmo a ve svém volném čase se ještě věnovat nějakým cizím dětem, které občas zlobí a neposlouchají. Ale odměnou je pak
vyhraný zápas či jenom úsměv na tvářích dětí, které daly gól či se na něm nějak podílely.
Prosím o pomoc, kterou opravdu nutně potřebujeme, abychom mohli dávat dětem ještě
více. To nepíšu pouze za sebe, ale za všechny, kteří se naší mládeži věnují.
Přípravka – mladší
Vedoucím mužstva je Zdeněk Zapletal, který se jim neskutečně věnuje a jsou to „jeho
miminka“. Soutěž nehrají, a tak se stále připravují na vstup do „velkého“ fotbalu. Chtěl
bych jim poděkovat za snahu a především pak trenérovi za jeho obětavou práci,
která není nijak honorovaná a je na úkor jeho osobního volna.

Vážení příznivci naší tělocvičné jednoty, jistě jste se z tisku či jiných
médií dozvěděli o problémech s dotacemi Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy. Naše jednota tímto přišla o tu svou dotaci,
kterou měla již přidělenu na rekonstrukci sokolovny. Tento investiční
dotační program byl zrušen zatím bez náhrady.
Co to pro nás znamená? Odpověď je bohužel jednoduchá. Dotaci momentálně nedostaneme, a protože nedisponujeme dostatkem vlastních
finančních prostředků, abychom mohli uskutečnit plánovanou rekonstrukci, naše sokolovna prozatím nebude opravena.
Naše štěstí v neštěstí je to, že v čase zrušení dotace jsme měli teprve
těsně před vypsáním výběrového řízení na dodavatele stavby, a tak nám
nevznikly žádné náklady, které bychom nemohli splatit. Mnohem problematičtější by to bylo v případě již uzavřené smlouvy s dodavatelem.
Příprava projektové dokumentace probíhala v letech 2014-2017
ve dvou stupních, tj, pro stavební povolení, respektive ohlášení stavby,
a dále projektová dokumentace pro provedení stavby, včetně položkového rozpočtu a dvou odborných posudků (mykologický posudek na stav
dřevěných prvků krovu a posudek na výskyt vlhkosti v konstrukcích).
Stála nás v letošním roce cca za 100 tisíc Kč. Bez těchto podkladů by
nebylo možné žádat o dotace z jakéhokoliv dotačního programu,
a proto tyto náklady nepovažujeme za zbytečné.
Minulou žádost jsme podávali třikrát, než jsme uspěli, naposledy
27. 11. 2016. I když to bylo v tomto případě Pyrrhovo vítězství. Prosím
vězte, že se rozhodně nevzdáváme a budeme žádost podávat i nadále,
dokud se nám nepodaří opět uspět.
Tímto jsme se dostali na seznam dotací, které měly být údajně ovlivněny
panem Peltou či jeho spolupracovníky. Za celý výbor sokola mohu s naprosto klidným svědomím prohlásit, že nejsme v jakémkoli vztahu s nimi
a že žádost o dotaci jsme podali standardním způsobem.
Naše působení v jednotě je dobrovolnickou prací, za kterou nepobíráme
žádné finanční ohodnocení. Děláme to v našem volném čase a s láskou
k dětem. Proč? To by byla otázka na každého individuálně. Za všechny
mohu zcela jistě konstatovat, že se hlásíme k tradicím Sokola, je nám
blízké motto „Ve zdravém těle zdravý duch“, a chceme mít místo, kde se
můžeme setkávat spolu i s ostatními. Věříme, že nejsme sami.

Přípravka – starší
Trenérkou mužstva je Romana Nováková. Hrají svoji soutěž turnajově systémem 5+1.
Na zápasy s nimi jezdí Jaroslav Slavík, který také pomáhá s organizací. V jarní části soutěže bojovali v divizi F – to jsou mužstva, která skončila v podzimní části na posledních
místech v jednotlivých skupinách. V konečné tabulce skončili na krásném 4. místě z pěti
účastníků. Myslím si, že ale bojovali jako lvi, a vzhledem k tomu, že převážná většina
hráčů patří ještě věkově do mladší přípravky, patří jim obdiv a poděkování.
Starší žáci
Vedoucím mužstva je Zdeněk Jurkeník společně s Liborem Bartošem. Chlapci celé jaro
bojovali o 3. místo v konečné tabulce a až poslední zápas rozhodne, zda jej získají.
V jarní části odehráli svá utkání takto: Kunice B-Veltěž 7:2, Mukařov-Veltěž 0:6,
Veltěž-Vyžlovka 2:2, Louňovice-Veltěž 0:5, Velké Popovice-Veltěž 2:2, Veltěž-Hovorčovice
2:1, Kostelec u Křížků-Veltěž 3:5, Veltěž-Klíčany 1:1, Mirošovice-Veltěž 0:1, Veltěž-Stříbrná Skalice 2:2 a Mnichovice-Veltěž 1:0. Ještě chlapce čeká poslední utkání s týmem
Nehvizd, když vyhrají a Hovorčovice prohrají se Stříbrnou Skalicí, tak budou druzí.
V současné tabulce jsou na 4. místě s celkovým skórem 82:36 s 43 body, s bilancí
13 vítězství, 4 remízy a 6 porážek. I když ve svém posledním utkání sezóny neuspějí,
tak to bude výborné umístění, neboť všechna svá utkání sehráli s vůlí po co nejlepším
výsledku a bojovali až do samotného konce. Chtěl bych jim za celou sezónu poděkovat.
Muži – IV. třída
Mužstvo v jarní části sezóny ožilo a začalo bojovat a s tím se dostavily i výsledky. Zimní
přípravu se podařilo zajistit na umělém povrchu v Ďáblicích a bylo to znát. Pro zajímavost uvádím jarní výsledky:
Vodochody-Veltěž 1:2, Veltěž-Mratín 0:3, Líbeznice B-Veltěž 1:2, Veltěž-Sluštice 3:0
kontumačně, pro neoprávněný start některých hráčů hostů, Přišimasy-Veltěž 0:1, Lázně
Toušeň-Veltěž 2:1, Veltěž-Husinec - Řež 6:1, Nehvizdy B-Veltěž 1:2, Veltěž-Radonice
B 6:2, Veltěž-Klecany B 1:6, Veleň-Veltěž 4:1. Poslední utkání sehrají doma s týmem
Škvorec B, ale ten již nic nerozhodne, neboť jsou a zůstanou v tabulce na 8. místě
s celkovým skórem 48:62, 28 body a bilancí 9 vítězství, 1 remíza a 13 porážek. Snad se
ještě podaří doplnit kádr a na podzim budeme moci budovat na solidních základech
z jarní části soutěže.
Závěrem bych rád popřál všem nejen fotbalistům krásné prožití prázdninových dnů
a dovolených a loučím se s Vámi tradičním „Sportu zdar a veltěžskému zvlášť“.
Zdeněk Jurkeník

Již dříve se nám podařilo upravit venkovní cvičiště a hřiště u sokolovny
díky získaným grantům a veřejné sbírce, ale také díky opravdu obrovskému nasazení dobrovolníků, kteří se zapojili přímo do vlastní realizace.
Jsme velmi rádi, že tento prostor je stále hojně využíván veřejností
a přináší nám to obrovskou radost. Je to odměna za vynaložené úsilí.
Dlouhodobě usilujeme o to, aby TJ Sokol Veltěž byla zejména jednotou
pro obyvatele naší obce. Máme zájem, aby budova sokolovny mohla
i v budoucnu dobře sloužit nám, našim dětem i dalším generacím nejen
pro sportovní aktivity, ale také pro společenské události.
Výbor TJ Sokol Veltěž
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Gabriel Laub: S malými dětmi je to jako s intelektuály – když dělají rámus, je to špatné,...

(Tajenka: když jsou zticha, je to podezřelé.)

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

