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ZDIBSKÝ KOTLÍK

4. ročník kuchařské soutěže o nejlepší kotlíkový guláš
amatérů obce Zdiby
sobota 11. 8. 2018 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 8. 8. 2018.
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
18.00 hod KántryBend MB
19.30 hod Olympic revival
21.30 hod Disco Jardy Tůmy

v průběhu vaření doprovodný program
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kontakty

SLOVO STAROSTY

OBECNÍ ÚŘAD ZDIBY
Průběžná 11, 250 66 Zdiby

Pokud skončím v pozici starosty, pak se o sebe nebojím. Už vidím
jak si při čtení ZZ spousta z vás říká „bodejť by ses bál, když sis
nakradl“. Ale sem ta myšlenka nesměřovala, budoucnost vidím
jinde, sázím eurojackpot a sportku. Výhra prvního pořadí mi přinese buď miliardy nebo stovky miliónů korun. Aha, další reakce,
„ty seš snad blbej, když si myslíš, že zrovna ty to vyhraješ“.
Ne, takhle blbej opravdu nejsem, ale rád bych vyhrál.

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

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

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

Vážení spoluobčané,

Když se srovnám s tím, čemu jsou někteří lidé ve Zdibech schopni uvěřit a čím se nechat zblbnout, pak v porovnání s nimi, moje
víra, že vyhraji první cenu v loterii, má nejspíš větší šanci
na úspěch, než že jejich favoriti jim splní to, čemu jsou schopni
někteří uvěřit a co jim slibují.

jak se blíží komunální volby, dostáváme se opět do období,
kdy se sousedské vztahy budou vyostřovat, jeden druhému
se bude snažit vnutit svůj názor a budou jeden na druhého
podráždění. Berte to jako nezbytný doprovodný jev tohoto období,
které bude končit volbou nového starosty a letos nově i radních.
Schválili jsme navýšení počtu zastupitelů na 15, což znamená
zřízení rady obce. Rada odebírá část pravomocí starostovi a část
zastupitelstvu, díky tomu bude chod obce flexibilnější.

Můj o generaci starší místní kamarád, když se dozvěděl, kdo sbírá podpisy, aby mohl kandidovat, to glosoval slovy: „jestli se tam
tyhle dostanou, je to jako nechat blázny řídit blázinec“. Já k tomu
dodal „nebo dát dětem sirky, ať si jdou hrát do skladu benzínu
nebo skladu pyrotechniky“. Zároveň ale uznávám, že tato přirovnání jistě spousta z vás použije na mě a mé kolegy. Od toho jsou
volby, abyste to rozhodli. Kandidovat může každý, kdo splňuje
zákonem stanovené podmínky. U nás je to cca 2 200 osob.

Podle nepotvrzených odhadů se chystá v naší obci letos kandidovat nejvyšší počet volebních uskupení. Co je v obci třeba dělat,
ví každý z nás, jen se nedokážeme shodnout na prioritách,
a to bude nejspíš i doprovodné téma voleb, kdy se bude slibovat
modré z nebe, živá voda, elixír mládí a podobné záležitosti,
které se hezky poslouchají.

Volit se bude ve dvou místnostech. V jedné budete volit nové
zastupitele a ve druhé budete hlasovat v místním referendu.
Je to takhle podle zákona, není to náš výmysl, že to není v jedné
místnosti.

Jak získávám různě informace od občanů, tak jedním z hlavních
témat má být „padající škola“. Dále se můžeme připravit
na „zemětřesení horší než v Japonsku, útoky teroristů, nápory
migrantů, různé epidemie“ a další věci, které spolehlivě lidi děsí
a zbavují zdravého úsudku a rozhodování. Musím tímto vyjádřit
svůj obdiv aktérům šíření těchto zpráv, daří se jim to a Hitlerův
ministr propagandy by z nich měl nefalšovanou radost. Není podstatné, že lžou a vymýšlejí si. Důležité je přece lidi vybláznit tak,
že dostanou strach, uvěří tomu a budou jim bezmezně důvěřovat.
To se mým oponentům daří a smekám před nimi. Já tohle nikdy
moc neuměl a museli jsme vše tvrdě odpracovat podle hesla
„ukázaná platí a kecy jsou k ničemu“.

Závěrem vás všechny prosím, pokuste se být navzájem tolerantní
a respektujte právo druhého kandidovat, být volen a svobodně
volit. Začátkem příštího roku se vše uklidní a život půjde dál,
ať budete spokojeni nebo nespokojeni s povolebním uspořádáním. Nebudu psát, že přeji úspěch všem kandidátům, protože
bych lhal, ale přeji vám, voličům, abyste byli co nejméně dotčeni
osobními útoky, špínou a lhaním jeden o druhém a užili si zbytek
léta. Nejspíš se tomu nevyhneme, ale doufám, že nařízení GDPR
a sankce z toho plynoucí některé od toho odradí nebo umírní
v osobních útocích.
Ještě jednou přeji každému z vás krásné a klidné léto a prosím,
abyste letáky a volební materiály, chtěné i nechtěné, vyhazovali
do kontejnerů na separovaný odpad.
Jan Tvrdý, starosta

Vítání občánků
Ještě před nadcházejícími prázdninami jsme se sešli na obecním úřadě ve Zdibech, abychom přivítali
do života v obci naše nejmladší občánky. Přivítáno bylo celkem 10 dětí, z toho 7 dívek a 3 chlapci Maminky
dostaly z rukou pana starosty kytičku, miminka dárkový balíček, pamětní list a minci. Pod vedením paní
Uhlové se všichni přítomní zapsali do pamětní knihy obce Zdiby. O kulturní vystoupení se postaraly žákyně
základní školy Zdiby.

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

Vystoupí hasiči Zdiby | Děti ze školky
Liška Bystrouška a Montessori | Dětský
dramatický kroužek | Děti ze sokola
Zdiby | Ochotníci Zdiby

Sobota
8. září 2018
od 15 hodin
Na Návsi

17:30 skupina MAXIM TURBULENC
19:00 skupina KEKS
elektrický rodeo býk | jízda na
ponících, trampolíny | nafukovací
skluzavky | trdelník | bramborové
spirály | cukrová vata | plno
dalších atrakcí…

Maxim
Turbulenc
Doprava zajištěna autobusem HOBR od 14:30 do 21:30. Autobusy budou jezdit každou
půl hodinu ze zastávek: Zdiby – Zdiby, Veltěž, Pošta – Zdiby, Veltěž – Zdiby,
Přemyšlení – Brnky, U Kovárny a zpět.
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Změna harmonogramu prací
při výstavbě ČOV

Vážení spoluobčané,

Dne 31. 5. 2018 bylo s konečnou platností rozhodnuto o změně harmonogramu prací
na přípojkách k hlavnímu řadu. Čekalo se na vyjádření ČEZ a na návrh změny trasy hlavním projektantem. V úzkých uličkách se při výkopových pracích narazilo na nově položené
vedení vysokého napětí a potrubí vodovodního řadu, které nebyly položeny dle výkresové
dokumentace a konečného zaměření. Tím došlo ke zcela nepředvidatelné situaci,
kdy nelze bez zásahů umístit kanalizaci v navrhované trase.
Nové rozvržení prací je následující:
Pod Hájem (po přeložení části vodovodu) pokračují práce v ulici Jasanová. Po ukončení
v této ulici budou práce pokračovat v ulici Pod Hájem – spádová kanalizace. Po dokončení
těchto svislých částí bude realizováno tlakové vedení ve vodorovných ulicích. Předpokládaný termín je do konce září.
V oblasti Holosmetky bylo nutné překreslit stávající projekty a je navržena nová trasa,
která se vyhne stávajícímu vodovodu. Práce budou provedeny v období červenec-srpen.
Ulice Dolní, Pěšina, Horní byly práce zastaveny a bude třeba částečně přeložit stávající
vodovodní řad. Obnovení prací se předpokládá v zimních měsících dle počasí.
Naopak práce v oblasti Zlatý kopec (Liliová, Růžová) budou zahájeny oproti předpokladu
už v září.
Práce na výstupu do Vltavy byly ukončeny a harmonogram prací na čistírně je plněn.
Postupně bude docházet k dokončení jednotlivých lokalit a k jejich předávání obci.
Práce na výstavbě nové ČOV v Šulkovně běží podle harmonogramu.

dovolte mi, abych Vás pozval společně
s vedením ZŠ do nových prostor nástavby
ZŠ na budově MŠ Zdiby na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se bude konat
v pondělí 27. 8. 2018
mezi 16. a 18. hodinou.
Všichni jsou srdečně zváni, přezůvky s sebou.
Zdeněk Jurkeník

Jiří Žáček

Kanalizace II. etapa- dotace schválena
Obec Zdiby získala další dotaci od MŽP na dobudování kanalizace – II. etapa (Brnky, Zlatý
kopec) ve Zdibech v celkovém objemu cca 42 mil. Kč. Spoluúčast obce bude nutná
a odhaduje se na cca 15 mil. Kč. Realizace této etapy proběhne v letech 2019-2020
a ukončí tak hlavní rozvody kanalizace v obci Zdiby. Etapa zahrnuje ulici J. Kámena,
Přemyšlenská, Sedlecká cesta, Na Výsluní, U Kovárny, Na Sadě, Chatařská, Zámecká,
Obvodová, Střední, Stinná, Zlatý Kopec.
Jsme rádi, že se nám podařilo tuto dotaci získat, protože se jedná o jednu z posledních
možných dotací od EU na vybudování kanalizací v obcích. Výběrové řízení na realizátora
a zahájení prací se pokusíme co nejvíce urychlit tak, aby práce navazovaly na současnou
realizaci I. etapy na Brnkách a Zlatém kopci. Po vybudování páteřních větví v obci bude
následovat postupné napojování postranních komunikací dle zpracovaných projektů,
které začínáme připravovat.
Jiří Žáček

Praktický lékař
Již několik let se obec snaží získat pravidelnou službu praktického lékaře
ve Zdibech, ale bezúspěšně. Až nyní se podařilo tuto situaci vyřešit
a po několika jednáních se vedení obce dohodlo s paní doktorkou Konopkovou a majitelem objektu Atria na zřízení ordinace pro občany Zdib v areálu Atria. V současné době proběhla prohlídka hygienikem a byly zahájeny
úpravy a zařizování ordinace. Po rekolaudaci prostor ordinace
a čekárny budou zveřejněny ordinační hodiny. Termín zahájení odhadujeme
na listopad 2018.
V návaznosti na tuto dohodu připravujeme možnost dalšího rozšíření
zdravotních služeb v tomto areálu, a to zřízení ordinace pediatra a otevření
lékárny.
Jiří Žáček

Zastávka ve Zdibech
Zastávku u květinářství ve Zdibech zrušil Ropid, který dopravu provozuje,
i přes odpor obce. Oba místostarostové tomu věnovali spoustu času,
ale stejně ji nezachránili. Navíc si provozovatel vymínil úpravy dalších čtyř
zastávek. Údajně by zde měly jezdit autobusy s větší kapacitou a stávající
zastávka je kvůli rozměrům nevyhovující. Nebylo v našem zájmu komplikovat život obyvatelům Zdib. Ještě se pokouším vyjednat, za jakých
podmínek by bylo možno po úpravě zastávku zprovoznit.
Jan Tvrdý

Územní plán
Změna ÚP č. 1 se legislativně blíží k závěru, a tak dne 9. 8. 2018 v 16:00 hod. proběhne
Veřejné projednání s dotčenými orgány za přítomnosti veřejností v kulturním domě
ve Veltěži. Nejedná se o zasedání zastupitelstva, ale zpracovatel zde seznámí veřejnost se
zapracováním připomínek ze společného jednání. V září by mělo dojít ke schválení konečného znění všemi zúčastněnými stranami a zastupiteli Zdib.
Jiří Žáček

Rozhlas
Konečně se podařilo spustit budování rozhlasu, a to po celé naší obci.
Jedná se o výstavbu v rámci získané dotace na vybudování varovného systému. Z rozhlasu budete moci, kromě informací a hlášení obecního úřadu,
získávat i informace z centra krizového řízení IZS a zároveň je napojen
na čidla hlídající výšku hladiny Vltavy při povodních a zajistí tak včasné
varování obyvatel.
Jan Tvrdý

Silnice ve Zdibech
Opravy a rekonstrukce komunikací ve Zdibech pokračují i v letních měsících. V minulých dnech provedl Středočeský kraj opravu silnice Pražská
a připravuje silnici Průběžnou. Dále se opravují komunikace Nábřežní,
Chaberská a vyspravení výtluků na Přemyšlenské.
Velká rekonstrukce proběhne v krátké době v ulici Na Brnky, kde bude
vyměněn povrch, provedeno odvodnění včetně vsakovacích nádrží, vybudování chodníku a osvětlení v úseku od teletníku až na horizont (křižovatka
s ulicí Na Ladech). Tuto zakázku vysoutěžila firma Strabak za částku cca
9,5 mil. Kč. a realizace bude v průběhu prázdnin z rozpočtu obce. Objížďka
povede přes Zlatý kopec, stejně jako v první etapě rekonstrukce této
vozovky.
Také ulice K Holosmetkům projde změnou. V září bude konečně po dlouhých jednáních přeložen (posunut) sloup vysokého napětí a obec se bude
snažit získat stavební povolení na rozšíření komunikace od křižovatky
s ulicí Na Brnky k trafostanici. Pozemky na rozšíření dalšího úseku (transformátor – první domy) již byly vykoupeny a po vytyčení bude komunikace
provizorně rozšířena. Další pokračování v rekonstrukci podle projektu
bude však závislé na získání stavebního povolení a finančních prostředků
(dotace).
Jiří Žáček

5

ZDIBSKÝ Z PRAVODAJ

HOBR ExPRESS
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
BRNKY-ZLATÝ KOPEC-ZDIBY-HOLOSMETKY

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

každý čtvrtek
přemyšlení-zdiby, na zn. Z
škola Z
od 12. 7. doZ polní
30. 8. 2018
veltěžská Z
v kopci Z

Z zelená

na ladech
Z
Z liliová
Z u vodojemu

Z zlatý kopec

Z šípková
Z pod hájem

Z výhledová, na zn.
Z u kovárny

Koridor D8

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

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

Na obec
Zdiby přišla nabídka na vstup do sdružení obcí a spolků v okruhu 5 km
Z oblouková
od dálnice D8 se zaměřením na boj proti výstavbě hal a skladových objektů.
Myšlenka
se nám zamlouvala, a tak jsme prostudovali dodané materiály, účastníky
Z ke špičce
sdružení a jednotlivé možnosti tohoto sdružení.
Po pečlivém zvážení jsme usoudili, že reálné možnosti tohoto uskupení jsou vlastně žádné
a finanční účast naší obce (cca 70 000 Kč/rok) je k těmto „možnostem neúměrná“. Také
absolutní ignorace řešení dopravy ve Zdibech v závislosti na výstavbě ve vlastních obcích
je pro nás nepřijatelná. Hlavní věci, které nám vadily, jsou:
• omezení výstavby je plně v kompetenci jednotlivých obcí, a obce, ve kterých se staví
největší halové systémy, účastníky ve sdružení nejsou (např. Úžice)
• ve sdružení je velký počet různých spolků a aktivistů, kteří nenesou žádnou odpovědnost
za svá stanoviska a rozhodnutí a nemají žádnou rozhodovací pravomoc
• v obcích, které už jsou členy, není nijak omezována bytová a průmyslová výstavba
a nárůst dopravy s tím spojený tyto obce nijak neřeší!!!!!! A jedná se o tisíce aut,
která denně z těchto obcí míří přes Zdiby do Prahy.
• uvedené stavby hal, proti kterým se má bojovat, jsou již rozestavěné, nebo mají již EIA,
územní rozhodnutí nebo stavební povolení, a najímání odborných znalců a právníků je
jenom plýtváním obecních peněz.
• akceschopnost a pravomoc tohoto sdružení je velmi malá, téměř žádná, jak již bylo
zmíněno v úvodu.
Z těchto důvodů jsme došli k závěru, že vstupem do sdružení ničeho nedosáhneme
a raději budeme nadále pokračovat ve spolupráci s jednotlivými odbory na Středočeském
kraji. A dopředu se také pokusíme ovlivnit územní plány okolních obcí.
Jiří Žáček

JÍZDNÍ ŘÁD
-

LIDL

10:30

Škola

9:00 10:40

Polní

9:03 10:43

Zelená

9:04 10:44

U Vodojemu

9.06 10:46
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Koupaliště
a márnice
Práce na opravě koupaliště byly
zahájeny a doufám, že do konce
října budou hotové. Na márnici se
intenzivně pracuje a do konce září
by z ní mělo být kolumbárium.
Jan Tvrdý

k Územnímu plánu
Už byl na mě vznesen dotaz,
zda by nebylo lepší nechat změnu
č. 1 ÚP na příští zastupitelstvo.
Odpovím jednoznačně NEBYLO.
Změna řeší možnost přestěhování
sběrného místa z blízkosti školy,
a to bylo hlavním cílem této změny. Také chceme, abyste všichni
jasně viděli, že ty lži a výmysly,
kterými vás masírovali někteří
zastupitelé a strašili výstavbou
cca 900 nových rodinných domů
a podobnými strašáky nejsou
pravda.
Jan Tvrdý

Další stromová alej ve Zdibech
Ve spolupráci s firmou Sázíme stromy vysadí obec Zdiby další stromovou alej z ovocných
stromů podél cesty Zdiby – Březiněves. Jedná se o výsadbu 40 stromů, kdy stromy dodá
společnost Sázíme stromy a výdřevu zajistí obec Zdiby. Celou akci sponzoruje a personálně
zajišťuje společnost Henkel a. s. Jedná se již o třetí alej (Central Group, Brnky Na Návsi),
o kterou se obec stará, a bude příjemné, pochutnávat si na dobrém ovoci z našich stromů.
Jiří Žáček

Silnice Na Brnky 2. část
a ulice K Holosmetkům
Budeme pokračovat další částí rozšiřování ulice Na Brnky včetně chodníku
a veřejného osvětlení. Jedná se o pokračování již provedené části
ke křižovatce s ulicí Na Ladech. I přes odpor dvou obyvatel z Brnek (to mi
hlava nebere) se to podařilo v červnovém zastupitelstvu schválit. Proč se
nepokračuje dál? Protože nejsou zajištěné pozemky a stavební povolení.
A upřímně, zajišťovat pozemky za cenu, že se zastaví další pole a za to získáme podél silnice kousek pozemku, se mi nechce, jen by to situaci ještě
zhoršilo. Bude vybudován další úsek a postupně se takto lze dostat
až na náves v Brnkách. Pak bych rád ještě poděkoval místostarostovi
Žáčkovi, že se mu podařilo vyjednat odkoupení pozemků na rozšíření ulice
K Holosmetkům a přeložení sloupu vysokého napětí. Už se také pracuje
v první části na stavebním povolení. Odkup pozemků na ulici K Holosmetkům byl schválen v zastupitelstvu i přes odpor zastupitele z Holosmetek
a v současnosti jsou již pozemky naše.
Jan Tvrdý

Školská rada
Členem školské rady jsem jmenoval ing. Zbyňka Smetanu místo
místostarosty Zdeňka Jurkeníka. Nebyl v tom důvod, že by svou práci
zanedbával nebo nechodil na jednání školské rady, a členství v radě by
do konce volebního období v pohodě zvládal. Při schvalování rozpočtu
školy na letošní rok měli zastupitelé Smetana a Jordanov výhrady
k předloženému rozpočtu školy na rok 2018 a odmítali ho schválit s tím,
že mají nejasnosti v tom, co obsahuje a na co jsou peníze určené
(viz Zápis ze zasedání ZO). A i v důsledku toho jsem nabídl možnost
ing. Smetanovi stát se členem školské rady, aby měl více informací.
Asi po měsíci členství ve školské radě přijal.
Bytová výstavba v Klíčanech
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dopis pro obec
Dobrý den, milá OBCI Zdiby,
z vlastní zkušenosti vím, že pokud je člověk nespokojený, vždy se rád
a nahlas ozve, aby byla jeho trápení, zhrzení, rozhořčení a podobně vyslyšena, a mnohdy i oprávněně požaduje náhradu. Nicméně už málokdy se
stane, aby člověk spokojený poděkoval za věci přínosné a pozitivní,
které přijme tak nějak automaticky a samozřejmě a časem si jich vlastně
i možná přestane vážit...

Co nás zajímá…
Zeptali jsme se Ing. Františka Petrtýla (ANO) – radního Středočeského
kraje pro oblast dopravy.

Z tohoto důvodu bych chtěla sama za sebe OBCI poděkovat za vše,
co pro mě jako občana Zdib za posledních pár let udělala. Záměrně volím
oslovení „obec“, neboť se přiznám, že mám naprostý zmatek v tom,
kdo vlastně ke které straně či hnutí patří, a věřím, že každý ze zastupitelů,
koaličních partnerů, ale i opozičních partnerů a zkrátka každý, kdo se
na chodu obce jakkoliv podílí, přispěl svou mírou k tomu, aby se tu lépe
žilo a přinesl svůj pohled na zlepšení chodu obce.
Jelikož bydlím ve Zdibech (na Brnkách) již od dětství, mám dostatečnou
možnost srovnání a v posledních čtyřech letech pro mě osobně udělala
OBEC opravdu hodně (ač je mi jasné, že některé z projektů byly pravděpodobně dotaženy díky práci v předešlém volebním období). Byť bydlím
na Brnkách, nemám v sobě zakotvený mnohdy až militantní patriotismus
a cítím se být občanem celých Zdib a všech jeho částí, protože každá mi
přináší svými specifiky jinou možnost vyžití a užívání a rovněž i „rozložení“ kulturních akcí do různých částí Zdib mi přijde jako dobrý nápad, byť
dopravně to může být pro někoho občas složitější.
Abych byla konkrétní, chtěla bych poděkovat například za zavedení linky
Hobr Express, i když jsem si vědoma toho, že stanovený jízdní řád nikdy
nebude vyhovovat všem (občas i mně nevyjímaje), a že to zajisté nebude
rentabilní služba občanům. Když jsem se před více jak třemi lety doslechla, že by měl na Brnky snad jezdit autobus, připadalo mi to jako „sci-fi“
a naprosto nerealizovatelná záležitost, ale přesto se to podařilo. Postavení
prodejny Lidl je podle mého názoru určitě obrovským ušetřením času, neboť alespoň pro mě tím odpadlo zbytečně zdlouhavé dojíždění na nákupy
do Prahy. Dále jsem jako matka ocenila obcí podporovaný kurz sebeobrany pro děti a také to, že se alespoň dle mého soudu relativně uklidnila
problematika sporů mezi školou a obcí a že děti mohou navštěvovat takové prostředí, kde je jim podle mě dobře a kam se ráno „v rámci možností“
těší (když se tedy zrovna nepíše nějaký složitý test :-) ). Cením si i snahy
vypořádat se s nárůstem dětí školou povinných a v rámci daných možností zajistit nové učebny. Rovněž oceňuji zkulturnění zastávek autobusů
a úpravu okolí popelnic (i když na Brnkách tomu tak zatím není), dobře
vybavenou policejní služebnu, důstojně vybudovanou hasičskou zbrojnici
(ač doufám, že tyto dvě instituce nebudu nikdy potřebovat – snad!),
ale třeba i revitalizaci přírodních ploch, jako je třeba Lesopark Brnky, byť
toto označení mnohé tahá za uši, neb zde trochu chybí stromy, ale to se
určitě časem napraví. Těším se též, až bude dokončena Marina Zdiby.
V neposlední řadě pak kvituji asi před týdnem dokončené sportoviště –
venkovní posilovnu na Brnkách. Když jsem před půl rokem spolu
s ostatními matkami sepisovala seznam věcí, které by bylo možné
na Brnkách vylepšit a které se týkaly víceméně dětského hřiště, o cvičební
prvky pro dospělé jsem si „zažádala“ spíš jen tak z legrace, protože jsem
si opět myslela, že to patrně nebude možné realizovat... a jak je vidět,
spletla jsem se :-).
Možná že zde zmiňuji jen maličkosti či hlouposti a opomíjím věci podstatné, závažné a nezbytně nutné a rovněž vím, že vždy se samozřejmě najde
spousta věcí, které by bylo nasnadě kritizovat a které by se z mého pohledu daly dělat jinak. Myslím si ale, že OBEC je pro nás občany (alespoň
tedy v mém případě) natolik otevřená, že je do jisté míry schopna reagovat
na konstruktivní návrhy svých občanů ke zlepšení (to, že nejde vyhovět
každému a hned na počkání, je samozřejmě věc jiná). Takže „objednávka“
do budoucna: druhý stupeň základní školy, lékař a lékárna, další obchody,
plovárna atd.
Je mi jasné, že mnozí mohou mít diametrálně odlišný názor, ale já sama
za sebe musím opravdu poděkovat, protože Zdiby jsou pro mě obcí,
kde se mi dobře žije.
Děkuji

Dobrý den, pane radní, v současnosti ve Zdibech proběhly opravy povrchu komunikace II/608 a zástupci SÚS označovali některá místa i na silnici III/2424, ulice Průběžná, vedoucí přes Zdiby. Znamená to, že budete
opravovat povrch této silnice? Budou ještě nějaké další opravy na II/608?
Silnice III/2424 (Průběžná pozn. red.) ještě není v tak špatném stavu jako jiné
komunikace ve Středočeském kraji, ale kvůli velkému nárůstu dopravy
na obou zmiňovaných komunikacích a stavu silnice II/608 jsme přistoupili
k těmto opatřením. Situaci ve Zdibech sleduji a věnuji se této problematice.
Říkáte, že se věnujete situaci ve Zdibech, co o Zdibech víte?
To mě zkoušíte (úsměv)? Zdiby jsou důležitý dopravní uzel směrem na Prahu
a je to již rok, co úzce spolupracuji s vaším místostarostou ing. Žáčkem
na projektu tramvaje do Zdib a na problematice plánované výstavby projektu
haly GOODMAN v oblasti dopravy. Také vím, že díky velké bytové výstavbě
na severu Prahy jsou jednou z nevíce dopravně zatížených oblastí právě
Zdiby.
Co nám tedy povíte k problému haly GOODMAN, který trápí obyvatele
Zdib a k němuž OÚ Zdiby připravuje konání místního referenda?
O procesu EIA mám informace od našich úředníků, dále od vedení vaší obce
a také mám ve Zdibech známé, kteří se mě dotazují a zároveň informují o tom,
co se u vás děje. Jako radní pro dopravu se o to přirozeně zajímám. Nejen
z pohledu nárůstu dopravy a dopravní zátěže pro oblast Zdib, ale i pro připravovaný projekt Tramvaje do Zdib, kterému se osobně věnuji. Proces EIA se
řeší na odboru životního prostředí a dosud nebyl ukončen. Takže zatím není
možné se k tomu jakkoliv vyjadřovat. Jako radní budu při hlasování mít vždy
na zřeteli zájem občanů.
A co tramvaj, kdy bude?
V současné době probíhá EIA a je podepsána smlouva s Pražským dopravním
podnikem o spolupráci. Zároveň je podána žádost o spolufinancování
na Ministerstvu dopravy. Předpoklad zahájení akce je rok 2022-23.
Osobně se tomu věnuji, protože kolejová doprava musí mít prioritu. Těším se
na první jízdu (úsměv).
Ovlivní nějak výstavba hal Goodman projekt tramvaje?
Vůbec ne. Jsou to naprosto dvě odlišné věci. Haly Goodman je soukromá
investice na soukromém pozemku, a žádným způsobem nemůže ovlivnit
realizaci tramvajové linky. Výstavba a zavedení tramvaje je stavbou veřejnou,
na pozemku Středočeského kraje za podpory státu.
A kdy od vás můžeme čekat další informace ohledně projektu Tramvaj?
Celý projekt má své legislativní postupy, mezi něž patří EIA, vykoupení pozemků, změny územních plánů Zdib a Sedlce, Územní rozhodnutí a stavební
povolení, a v neposlední řadě zajištění finančních prostředků. V naší pracovní
skupině za obec Zdiby je pan Ing. Žáček, který je plně kompetentní, průběžně
obeznámen s vývojem situace, a hájí zájmy obce. Jsme spolu v častém kontaktu a hlídá si, aby se něco neopomnělo.
Děkuji Vám za rozhovor.

Nina Hricsina Puškinová
Brnky, 28. 6. 2018

Také děkuji a jistě se ve Zdibech potkáme.
redakce
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Marina
Obec Zdiby spravuje obydlený, rekreační a turistický úsek u řeky
Vltavy v celkové délce 2,4 km (město Klecany úsek 2 km). Nově
jsme zrekultivovali další část území ve směru od Klecánek
až k Marině Nábřežní. Také došlo k vyspravení děr na komunikaci
a k instalaci dalších laviček.

Rekonstrukce nábřeží ve Zdibech se vyplatila. Lidem se u nás líbí.
Děkuji všem za podporu a pomoc.
Luděk Wachtl,
vedoucí Obecní policie Zdiby a zastupitel obce

Venkovní tělocvična na Brkách
V parku Na Návsi na Brnkách byla uvedena do provozu druhá venkovní
tělocvična v obci Zdiby, na kterou obec získala 50% dotaci. Celý areál se
pomalu dokončuje a větší úpravy by měly proběhnout do konce letošního roku. Jedná se hlavně o úpravu stráně nad alejí, kde bude vysazena
okrasná louka. Dále bude zatravněna plocha pod tělocvičnou,
vysázeny stromy pro zajištění stínu, úprava cesty mlatovým povrchem.
Je naplánováno pročištění a utěsnění jezírka v dolní části parku a napojení trativodu na obnovenou studnu u zámku.
Jiří Žáček

inzerce

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek

prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách a Green Shell typu Araukana.

Stáří 14 až 19 týdnů.

Cena 159-195 Kč/ks
Prodáváme slepičky pouze našeho chovu!

Prodej se uskuteční:

13. září / 2. října / 1. listopadu 2018
v 16:55 ve Zdibech u hasičárny.

Při prodeji slepiček výkup králičích kožek. Cena podle poptávky.
Informace: Po-Pá 9:00-16:00 na telefonních číslech:
601 576 270, 728 605 840
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zamyšlení
Milí spoluobčané, rád bych se společně s vámi po jisté době opět zamyslel
nad některými otázkami ohledně využití území nejen Zdib, nýbrž také okolních
obcí a vlastně i blízkého okolí dálnice D8. A samozřejmě nad důsledky, které toto
předpokládané využití území může přinést. Pro lepší znázornění vložím jako doplněk
textu mapy.
Jistě si řada z vás stačila všimnout aktivity některých spoluobčanů ohledně petice směřované k výstavbě tzv. hal Goodman. Za velmi pozitivní změnu v přístupu oproti předchozím
měsícům, možná lépe rokům, považuji sjednocení postoje různých spolků s vedením obce
ohledně těchto hal. Původním cílem „spolků“ a opozice bylo zastavení jakékoli výstavby.
Jak jsem uvedl v jednom z předešlých Zdibských zpravodajů, někteří členové „spolků“ byli
účastni také na zasedání Výboru pro životní prostředí a zemědělství, kde jim byla situace
ohledně celé problematiky detailně objasněna. Nyní se zdá, že si uvědomili možná rizika,
která by pro obec plynula v případě nezákonného bránění výstavby v rozsahu původního
projektu Mazdy, jenž respektoval limity nastavené územním plánem a dospěli (snad
i na základě informací z Výboru) ke změně postoje a nadále nepožadují absolutní zamezení
výstavby, nýbrž právě návrat k původně plánovanému projektu společnosti Mazda. Tím dochází ke sjednocení postoje s vedením obce, jež tuto cestu razilo od počátku. Velmi dobrou
aktuální informací pro čtenáře může být skutečnost, že se projektantům spolu s vedením
obce podařilo do současné Změny č. 1 ÚP Zdib zanést povinnost vypracování územní studie v návaznosti na změny v území ÚS1 (Z19). Ta musí být vypracována ve lhůtě 72 měsíců
od nabytí účinnosti opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č. 1 ÚP Zdib.
Ačkoli považuji za velmi důležité nadále se výše uvedené problematice plně věnovat,
což tak činím mimo jiné z pozice člena Výboru pro ŽPaZ, neměli bychom opomíjet jiné
neméně závažné hrozby, které mohou především dopravní situaci ve Zdibech a jejich okolí
významně ovlivnit.

Výstavba ve Zdibech je aktuálně v územním plánu okleštěna tzv. etapizací. Ta byla
do ÚP Zdib zakotvena ve spojení s problematikou dopravy, podmíněna výstavbou Nové
Průběžné a také spojena s budováním či zkapacitněním dopravní sítě v jednotlivých
částech obce.
To možná částečně snížilo množství vozidel vjíždějících na Průběžnou ze Zdib, nicméně
logicky toto opatření (etapizace) nijak neovlivnilo okolní obce a jejich obyvatele. Již v roce
2020 má dojít v Klecanech k uvolnění rozsáhlých ploch (mapa 2) pro zástavbu rodinnými
domy. A nejen těmi. ÚP Klecan vymezuje také plochy zastavitelné bytovými domy. Takto
zásadní nárůst počtu obyvatel v Klecanech jistě výrazně zvýší intenzitu dopravy na Průběžné. Mimochodem, dvě společnosti (AF-CITYPLAN s.r.o. a SINPPS s.r.o.) nezávisle na sobě
provedly dopravní studii, v níž zjistily, že 35 %! vozidel vjíždějících z Průběžné na Pražskou
přijelo do Zdib z Klecan. A nejedná se jen o město Klecany. Další obce, pro jejichž obyvatele je cesta přes Zdiby lákavou alternativou zkrácení trasy do Prahy, případně možností
vyhnout se dopravním komplikacím na D8 či silnici 608 (které se budou pravděpodobně
s postupem času zhoršovat; viz mapa 1a, b), vymezují rozsáhlé plochy pro bydlení. Jedná
se především o Větrušice, Máslovice a také Vodochody. Nejedná se tak pouze o prostory
určené k průmyslovému využití podél D8, které mohou především cestu ze Zdib do Prahy
silně zkomplikovat, nýbrž Zdiby mohou velmi silně v blízké budoucnosti pocítit masivní
nárůst ploch určených k bytovému využití.
Mapa 2: Územní plán města Klecany – etapizace
Šedé plochy: současná zástavba
Modré plochy: výstavba povolena od roku 2020
Zelené plochy: výstavba povolena od roku 2030

Snad žádného čtenáře nevyděsím, když uvedu, že mapy 1a,b; znázorňují jednotlivé
zastavitelné plochy na území řady obcí podél dálnice D8 (modré a růžové plochy). Každý si
umí představit, o jak intenzivní zvýšení všech parametrů (doprava, hluk, prašnost, světelný
smog) při realizaci staveb podél D8 půjde. Asi nejvíce upoutá plocha u Úžic (mapa 1b).
Zde plánovaná hala Daimler má mít bezmála 229 tisíc m² (skoro 23 ha). Číslo 229 tisíc m2
je plocha, jež má být skutečně zastavěna samotnou halou. Ta se tak má stát největší halou
v ČR. Někdo má rád přirovnání a tato plocha se dá přirovnat pěti pražským Václavským
náměstím.
Mapa 1a: Plochy určené k zástavbě v ÚP obcí podél D8
Sytě zelená v k.ú. Zdiby je plocha ÚS s uvažovanou stavbou „hal Goodman“

Mapa 3: Územní plán Máslovice
Červená – současná zástavba obce Máslovice; plochy Z1, Z2 a Z3 jsou plochy nově vyhrazené pro výstavbu za účelem
bydlení

Mapa 1b: Plochy určené k zástavbě v ÚP obcí podél D8

Při pohledu na územní plán Klecan (mapa 2), zastavitelné plochy dalších obcí (Větrušice,
Máslovice, Vodochody) a zastavitelné plochy podél dálnice D8 (mapa 1) nás v následující
době čeká řada výzev.
Zda jsou však i tato témata zajímavá v souvislosti s blížícími se komunálními volbami,
je otázkou.
Přeji krásné léto.
Ing. Vladislav Sloup,
člen Výboru pro životní prostředí a zemědělství
zastupitelstva Středočeského kraje
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Zakončení kroužku Mladých hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Zdiby
Vás srdečně zve na 3. ročník

HASIČSKÉHO
»SRANDAMAČE«

Na poslední kroužek jsme si již tradičně pro děti připravili Naučnou stezku,
která prověřila jejich nabyté znalosti. Děti byly rozděleny do skupin po dvou
a postupně vyrážely na cestu, kde je čekalo celkem 6 stanovišť.
První stanoviště u školy prověřilo, zda Mladí hasiči znají telefonní čísla na složky IZS
(informační záchranný systém). Dále je čekaly technické a topografické značky, uzlování,
vizuální povely a vybavení hasiče. Zakončení stezky bylo na fotbalovém hřišti ve Veltěži,
kde si děti mohly opéct buřty a kde následně proběhlo vyhlášení výsledků. V kategorii
Přípravka se na 3. místě umístila Klaudie Kolkopová, na 2. místě Daniel Kolkop a 1. místo
získal Vašek Paračka. V kategorii Mladší se na 3. místě umístil Jakub Kdyr, na 2. místě
Jindřich Kraus a 1. místo obhájil Pepa Hrodek. V kategorii Starší 3. místo obsadil Šimon
Votava, 2. Místo Eliška Neprašová a 1. místo získala Simona Siváková. Všechny děti si
domů odnesly čestné diplomy a doufáme, že také skvělý zážitek. Budeme se tedy těšit
opět v září, kdy nás hned čekají dvoje závody a soutěž přípravek.

22. ZÁŘÍ 2018 OD 14 HODIN
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ VE VELTĚŽI
Soutěže v požárním útoku
Ukázka hasičské techniky
Fotokoutek
Občerstvení a hudba
po celý den

Od 19 hodin hraje
Kabát Revival – Banditi di Spups

Hasičský „srandamač“
Ani letos nebudou chybět již tradiční závody v požárním sportu mezi dobrovolnými hasiči z okolí. Těšit
se na ně můžete v sobotu 22. září 2018 na fotbalovém hřišti ve Veltěži. V akci uvidíte děti, chlapy
i ženy. Pro návštěvníky bude připraveno občerstvení a po skončení závodu hudební produkce. Určitě
si tedy zapište do svých diářů a přijďte nás podpořit, ať se nám podaří znovu obhájit první místo
a pohár zůstane doma!
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modelářský přístřešek
Letečtí modeláři si začali stavět, svépomocí s přispěním obce, přístřešek
pro pořádání závodů v letecké akrobacii. Další využití si našlo letiště
při závodech coursingu psů malých plemen, které probíhají pravidelně
každý měsíc.

dětský den brnky
Dne 2. června 2018 proběhl na Brnkach dětský den, který za pomoci maminek
pořádáme již několikátý rok. Počasí nám přálo, a tak byla hojná účast. Děti plnily
na stanovištích úkoly, za které na konci dostaly sladké odměny. Den jsme zakončili
opékáním buřtů, kterého se chopili naši šikovní tatínci. Už teď se děti těší na příští rok.
maminky z Brnek

skvělý den se psy
První letošní sranda match v coursingu Dobré Psí Školy se konal
30. 6. 2018 za podpory „leteckých modelářů“ netradičně na letišti
Zdiby-Brnky.
Sešlo se zde na třicet psů všech plemen a jejich skvělých majitelů,
kteří navštěvují v Dolních Chabrech-Dobrou Psí Školu Venduly
Hauptmanové a nadšeně vypouštěli své svěřence za střapcem.
Jde o přirozenou pudovou činnost psa, kde není potřeba žádné veliké
přípravy. Dráha byla o délce 300 metrů a skrývala spoustu zábavných
pasáží pro psa, který střapec následoval.
Širší veřejnost přihlížela a se zaujetím sledovala čtyřnohé závodníky.
Celá akce se nesla v přátelském duchu se skvělou atmosférou,
v příjemných letních teplotách.
Po předchozí dohodě s obcí Zdiby společně s „modeláři“ se závody
budou konat vždy jednou za měsíc o víkendu.
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Výlet NA Kuks a Hrádek u Nechanic
Na sobotu 19. 5. 2018 jsme pro naše seniory připravili výlet na zámek
Hrádek u Nechanic a do hospitalu Kuks. Již při rezervaci prohlídky Kuksu
jsme byli upozorněni, abychom dorazili s dostatečnou časovou rezervou,
že cesta z parkoviště autobusu k hospitálu je náročná, všichni účastníci
zájezdu tuto krkolomnou cestu absolvovali, a to některým je již přes 80 let
a chodí o holi. Po zajímavé prohlídce s šikovným průvodcem jsme došli
na oběd do restaurace Na Sýpce, kde si každý pochutnal na výborném
obědě se zákuskem a kávou. Po té jsme autobusem vyrazili k druhému
cíli našeho výletu na zámek Hrádek u Nechanic, kde jsme rozděleni
do dvou skupin prohlíželi krásy tohoto zámku. Nabití novými informacemi
a unavení z cestování jsme se vrátili zpět do naší obce. Počasí nám opět
přálo, svítilo sluníčko a pouze v autobuse jsme zažili průtrž mračen.
Děkujeme za hojnou účast!
Ještě něco k historii našich výletních míst.
V malebném údolí Labe na začátku 18. století nechal postavit František
Antonín Špork (Sporck 1662-1738) nejprve lázeňské budovy se zámkem
a panským hostincem, a to díky léčivému pramenu, který zde vyvěral.
Hospitál v Kuksu sloužil jako místo odpočinku vysloužilých vojáků,
o které pečoval řád milosrdných bratří. Jde o významnou barokní
památku, na jejímž vzhledu se podíleli umělci světového formátu:
především architekt Giovanni Batista Alliprandi a sochař Matyáš Bernard
Braun. Areál hospitálu Kuks je proslulý monumentálním kostelem
Nejsvětější Trojice, cyklem nástěnných maleb Tance smrti, alegoriemi
Ctností a Neřestí a jednou z nejstarších lékáren – U Granátového jablka.
Areál Kuksu prošel v minulých letech největší rekonstrukcí ve svých
dějinách a v roce 2015 se otevřel v novém kabátě.
Zámek Hrádek u Nechanic byl postaven jako reprezentační a letní sídlo
hraběcího rodu Harrachů v letech 1839-1857 Františkem Arnoštem
hrabětem z Harrachu, významným představitelem jilemnické rodové
linie. Současná zámecká expozice je ukázkou bydlení šlechty ve druhé
polovině 19. století v původním historickém zařízení (reprezentační
místnosti, apartmá hraběte a hraběnky, obrazárna, pokoje pro hosty,
zámecká kaple).
Státní zámek Hrádek u Nechanic byl roce 2001 prohlášen Národní
kulturní památkou.

Myslivecké léto
V článku v červnu – Měsíci myslivosti – byly zmíněny aktivity mysliveckého
spolku Zdiby-Klecany, které každoročně patří do náplně naší práce. Jednou z nich
je zazvěřování bažantí zvěří. I letos jsme v polovině června zakoupili z jihočeského
líhňařského střediska 100 ks bažantů. Jednalo se dospělou zvěř, kohouty i slepice,
která byla součástí chovného hejna. To se každoročně obnovuje a proto se původní zvěř vždy po období snůšky vajec rozprodává do honiteb k zazvěřování.
Ve voliérovém chovu slepice sice snáší vejce, ale nesedí na hnízdě. Vajíčka jsou odebírána a umísťována do elektrických líhní, kde se líhnou bažantí kuřata, která se hromadně
odchovávají a následně prodávají zájemcům z řady mysliveckých spolků. Naše bažanty
jsme rozvezli do aklimatizačních voliér a po několika dnech je vypustili v různých lokalitách naší honitby. I po vypuštění jim však podáváme krmivo a vodu, aby si zvykli na nové

prostředí a oživili tak krev bažantí zvěře u nás.
Další akcí bylo vyhánění zvěře z polí před sečením pícnin s pomocí loveckých psů,
aby se omezily ztráty vysečením hnízd či usmrcením srnčat. V lokalitách Bohnice a Větrušice naši členové objevili několik bažantích hnízd a vejce z nich byla dána k umělému
líhnutí. Bylo též nalezeno srnče, které bylo nutno odnést z ohroženého místa (viz foto).
Doufejme, že si jej srna našla a mládě přežilo i proto, že bylo přeneseno na otýpce trávy
bez doteku člověka. Není to sice ideální řešení, ale dává alespoň nějakou šanci.
Přejeme všem čtenářům i redakční radě Zpravodaje hezké prázdniny či dovolenou
a nashledanou v září.
Ing. Jindřich Trpák
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Dětský den na hřišti
Tělocvičná jednota Sokol Veltěž ve spolupráci se Sborem dobrovolných
hasičů Zdiby na neděli 3.6.2018 připravili sportovní dopoledne pro děti,
vzhledem k plánované rekonstrukci místní sokolovny se toto dopoledne
konalo na fotbalovém hřišti ve Veltěži. Děti byly rozděleny podle věku
do jednotlivých kategoriích a soutěžily v různých disciplínách (skoky
v pytli, hod na plechovky, opičí dráha, skok do dálky atd.). Při plnění

úkolů obdrželo každé dítě nějakou sladkost. Výsledky v jednotlivých
kategoriích byly vyhodnoceny a na závěr byli vyhlášeni ti nejlepší.
Na dětském dni soutěžilo celkem 116 dětí.
Zdeněk Jurkeník a Jana Hyklová

Výsledková listina
jednotlivých věkových
kategorií:

Chlapci 3-4 roky

Dívky 7-8 let

Chlapci 9-10 let

Dívky 13-14 let

1. Fiurášek Lukáš a Chalupský Tadeáš
2. Maťašák Filip
3. Tesař Lukáš a Zedníček Jaroslav

1. Kamarádová Anna
2. Kunstátová Karolína
3. Šteflová Vanesa

1. Voves Martin
2. Horyna Jan
3. Kazda Vítek

1. Kuchařová Pavlína
2. Kolářová Veronika
3. Švábíková Sára

Děti 1-2 roky

Dívky 5-6 let

Chlapci 7-8 let

Dívky 11-12 let

Chlapci 13-14 let

1. Kovalovská Rozárka
2. Vacek Jakub a Šelenberk Michal
3. Batuna Adam

1. Šelenberková Marie
2. Jurkeníková Alžběta
3. Holynová Lucka

1. Michek Jakub
2. Michek Kryštof
3. Ristič Jiří

1. Siváková Simona
2. Kolářová Kateřina
3. Neprašová Eliška

1. Česnek Adam
2. Nepraš Dominik
3. Sýs Vojtěch

Dívky 3-4 roky

Chlapci 5-6 let

Dívky 9-10 let

Chlapci 11-12 let

1. Batunová Ella
2. Tichánková Jasmína
3. Klímová Tereza

1. Jakoubek Petr
2. Abrahám Vít
3. Hlubuček Matyáš

1. Bečková Lucka
2. Klausová Veronika
3. Kuchařová Evelína

1. Novák Pavel
2. Česnek Aleš
3. Frýbert Ondřej

7. ročník volejbalového turnaje
7. ročník zdibského volejbalového turnaje se nám opět povedl. Sešli jsme se v hojném počtu, počasí nám přálo, nedošlo k žádnému vážnému zranění a pivo vydrželo
studené po celou dobu turnaje. Co více si přát.
Pohár tentokrát putoval do Klecan (team Vopičky, kteří loni skončili druzí). Loňský vítěz
Sebranka Bohnice obsadila druhé místo, třetí se umístil zdibský tým Pink Dream, čtvrtí
skončili VHZP od Syslováku a poslední (pátí) byli zdibští Zelenáči.
Letošní stoly s občerstvením zdobily grilované pochoutky, domácí sladké výtvory a jako
vždy skoro metrový koláč od profesionálů (darovaný společně s chleby z pekařství
U Píchů). I tentokrát nám pomohli s obsluhou Pavlínka a Míla (velké díky, byli opět úžasní!), zápasy nám pískal Aleš, část cen věnovala zdibská Cukrárna.
Děkujeme všem pomocníkům, organizátorce Janě Klementové a lidem, kteří nás podporují. Zase za rok ve stejně dobré náladě, sestavě a počasí!
Zuzana Rozsívalová
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Fotbal ve veltěži
Vážení příznivci našeho oddílu, rád bych Vás seznámil s děním v našem oddílu
kopané po skončení jarní části soutěží okresu Praha-východ.
Přípravka – mladší
Vedoucím mužstva je Zdeněk Zapletal, kterému pomáhají s jeho náročnou prací dva
tatínkové, kteří vodí svoje ratolesti na fotbal. Tito naši nejmenší stále svoji soutěž nehrají,
neustále se připravují na „velké zápasy“. S těmito malými dětmi je to velmi složité,
protože udržet jejich pozornost a rozvíjet jejich koordinaci pohybů vydá někdy velké úsilí.
Trenéři proto zasluhují velký obdiv a uznání.
Přípravka – starší
O nich jsem se zmiňoval v minulém vydání ZZ. Snad jen pro doplnění. Trenérem je Zdeněk Jurkeník, kterému pomáhají Ivan Smolík a Pavel Vácha jr. V průběhu měsíce května
a června jsme odehráli ještě 3 turnaje. Na turnaji v Čelákovicích jsme dosáhli výborného
umístění a to tím, že jsme skončili na 2. místě, kluci z toho byli úplně u vytržení.
Vyvrcholením jarní části sezóny byl turnaj v Kostelci u Křížků, kde jsme skončili
na 4. místě, a tak v celkové tabulce jsme se umístili také na 4. místě. Kluci dostali
medaile a byli spokojení. Všem bych touto cestou rád poděkoval za dobrou reprezentaci
Sokola Veltěž. V našem mužstvu končí věkově 2 hráči, a to Adam Slavík a David Šedivý,
kteří již byli osloveni na tréninku, zda nechtějí pokračovat v mužstvu žáků v nedalekých
Klecanech. Jinak mužstvo zůstává pro podzim 2018 pospolu a doufám, že zužitkuje
nabyté zkušenosti.
Pro chlapce (6-10 let) a samozřejmě, že se nebráníme ani děvčatům, se koncem srpna
22.-26. 8. bude konat letní fotbalové soustředění na fotbalovém hřišti, kde budeme spát
ve stanech a pořádně trénovat.
Muži IV. třída
Po dobrém podzimu, kdy naše mužstvo skončilo na 3. místě, se dostavilo ještě lepší jaro.
Mužstvo odehrálo 12 utkání, ve kterých ztratilo pouze 3 body za jednu porážku s absolutním vítězem soutěže mužstvem Větrušic. Jinak všech zbývajících 11 utkání vyhrálo.
Pro ilustraci uvádím výsledky:

Region Nad Prahou zná
své cyklistické mistry pro rok 2018
V neděli 27. května se uskutečnil další ročník tradičního a oblíbeného cyklistického závodu XCO Beckov. Zkušení pořadatelé z místního cyklistického oddílu Sokol
Veltěž s podporou a záštitou MAS Nad Prahou a obce Zdiby připravili tradičně
hezkou a zajímavou trať pro celkem 23 kategorií.
V letošním roce bylo zásadně vylepšeno zázemí závodu včetně možností parkování,
pro děti tréninková dráha, popcorn, ruční dílna a v neposlední řadě i možnost občerstvení, které v parném a slunečném dnu přišlo vhod.
Na 15 desítek závodníků stálo celkem na startovní čáře, ale v roce 2018 jsme zaznamenali rekordní účast 60 závodníků, kteří bojovali o mistrovské dresy, poháry a ceny.
A kdože všechno se tedy stal Mistrem regionu Nad Prahou pro rok 2018 s právem
nosit mistrovský dres v duhových barvách?
Tobiáš Němec (Předboj)

Matěj Vykydal (Klecany)

Michal Studnička (Husinec-Řež)

Izabela Bulvasová (Sedlec)

Štěpán Bulvas (Sedlec)

Ela Ulrychová (Bašť)

Jakub Studnička (Husinec-Řež)

Evelína Kuchařová (Zdiby)

Adam Hošek (Zdiby)

Filip Jech (Klecany)
2× (v kat. Starší žáci a Junioři)

Veronika Mišoňová (Sedlec)

Magdalena Mišoňová (Sedlec)

Pavel Faltys (Měšice)

Jan Ulrych (Bašť)

Petr Nový (Bašť)

Jana Řehořová (Zdiby)

Vítěze při slavnostním vyhlašování dekorovala paní Ing. Iva Cucová, starostka obce Bašť,
která pak závěrečným slovem ukončila velice povedenou akci MAS v regionu
Nad Prahou. Podařilo se totiž již popáté v řadě připravit v rámci Dny nad Prahou jednu
z významnějších sportovních akcí.
(pm)

Veltěž-Přišimasy 3:1, Škvorec B-Veltěž 0:2, Čelákovice-Veltěž 2:6, Veltěž-Veleň 6:0,
Nehvizdy B-Veltěž 3:5, Toušeň-Veltěž 2:3, Veltěž-Husinec-Řež 6:3, Klecany-Veltěž 0:3,
Větrušice-Veltěž 5:2, Veltěž-Radonice B 6:5 (trochu hokejový výsledek), Líbeznice B-Veltěž 2:5 a Veltěž-Vodochody 3:2.
Celkem v celé soutěži jsme vstřelili 97 branek a mezi 18 nejlepšími střelci byli hned čtyři
z našeho týmu. Na 1. místě Lukáš Rybecký – vstřelil 38 branek, na 8. místě David Straka
– vstřelil 15 branek, na 13. místě David Šerhant – vstřelil 13 branek a na 18. místě
Martin Dayef, který vstřelil 11 branek.
I přes tato pozitiva ovšem naše mužstvo skončilo v celkové tabulce IV. třídy na 3. místě
a mělo ztrátu 1 bodu na druhé mužstvo Radonic. Tím se vidina snu v postup do III. třídy
rozplynula, ale nevadí, příští sezónu se to zkusí znovu.
Na závěr svého dlouhého článku bych chtěl všem hráčům a také realizačnímu týmu
a trenérovi Jirkovi Kalfařovi poděkovat za výbornou reprezentaci Sokola Veltěž.
Všem hráčům, příznivcům a spoluobčanům přeji příjemné prožití prázdnin a dovolených.
S tradičním „Sportu zdar a veltěžskému zvlášť“

Zdeněk Jurkeník
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Friedrich Nietzsche: ...

(Tajenka: Strach lže a ty mu věříš.)

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

