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ZDIBSKÝ Z PRAVODAJ

jak jsme oslavili 750 LET ZALOŽENÍ ZDIB
Ve čtvrtek 15. září 2016 krátce po 17. hodině do naší sokolovny dorazil vojenský umělecký soubor Ondráš, jedná se o profesionální folklórní soubor. Od 18 hodin všem, co si
tuto akci nenechali ujít, zahrál hudební bloky cimbálové muziky českých, moravských
a slovenských melodií. Hrál nejen k poslechu, na přání, ale i k tanci.
Pátek 16. 9. 2016 byl určen pro „rockovější“ část obyvatel. Do Stejskalova dvora
dorazila nejdřív předkapela Doktor Triceratops a poté Vilda Čok & Bypass. Po skončení
koncertu oblohu rozzářil ohňostroj.
V sobotu 17. září si na své mohl přijít skoro každý. Během dne proběhla slavnostní bohoslužba, výstavy, přednášky, vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Zdiby, slavnostní pochod hasičů,
ukázka dravců a mobilní techniky AČR.
Sobotní program byl doprovázen vystoupením Jana Jiráně & BOTAFOGO, představením
Ochotníků Zdiby, Jiřím Šámalem s hangdruma. Oslavy 750 let Zdib byly zakončeny
vystoupením skupiny ABBA STARS revival.
Poděkovaní patří všem, kteří se podíleli na přípravách a zdárném chodu oslav.
Jana Hyklová

2

www.obeczdiby.cz

listopad 2016

3

ZDIBSKÝ Z PRAVODAJ

Do Zdib tramvají?

Hobr Express nově
Po prázdninovém provozu, kdy jezdil HOBR pouze ve středu k prodejně Penny (a byl vždy
plný), nastal opět školní rok. Na základě některých požadavků jsme se pokusili nastavit
jízdní řád tak, aby umožňoval co nejvíce i odpolední odvozy od školy. Zároveň jsme
kontaktovali okolní školy s nabídkou dopravy školáků ze Zdib ke škole a zpět. Setkali
jsme se s nevšedním zájmem, podporou a ochotou ke spolupráci. Po sečtení školáků
dojíždějících ze Zdib v jednotlivých školách jsme se rozhodli k zavedení linky ke škole
Burešová + Žernosecká.
Počty školáků:
Holosmetky + Brnky + Zlatý kopec........22
Burešova...............................................37
Žernosecká............................................45
Horoměřická..........................................20
Dolní Chabry..........................................24
Klecany.................................................54
V září jsme odzkoušeli tento nový projekt a po vyhodnocení vznikl nový jízdní řád, který
bude platit do konce kalendářního roku 2016. Stanice na znamení je na trase k Žernosecké a zpět u benzinové pumpy na točně v Kobylisích.

Zveřejňujeme dopis, který nám zaslal Krajský úřad, odbor dopravy,
jako doplnění zprávy z ROPID, která již byla zveřejněna.

Od 1. 10. 2016 byly zavedeny v Praze 8 modré zóny, a tak je možné, že HOBR najde
uplatnění i u dospělé populace. Také otevření prodejny LIDL po novém roce může vznést
nové požadavky. Očekávám tedy vaše podněty a žádosti k případné úpravě jízdního řádu.
Jiří Záček

Vážený pane místostarosto,
dle naší telefonické dohody Vám zasílám doplňující údaje k zaslané příloze.
S ohledem na rozšiřování parkovacích zón na území hl. m. Prahy a pro-

HOBR Express

blémy s kapacitou příjezdových komunikací do Prahy a také s kapacitou

Bydlíme na Zlatém kopci již 10 let. A musím uznat, že moc rádi. Ano, zvedáme
stejně jako naše návštěvy oči k nebi při většině průletů letadel nad hlavou,
ale vlastně už by nám to chybělo :-)

autobusových terminálů u stanic metra je třeba hledat další alternativy
v dopravě obyvatel Středočeského kraje do Prahy. Řada jednání i koncepčních materiálů týkajících se dopravní obslužnosti veřejnou dopravou a také
přípravy společného integrovaného dopravního systému Prahy a Středočeského kraje tuto problematiku zohledňuje. Vznikla tak například potřeba
zřízení záchytných parkovišť také u železnice ve Středočeském kraji.
V oblasti Zdib sice železniční trať nevede, avšak přesto existuje možnost,
jak tuto situaci řešit - a to prodloužení tramvajové trati z Vozovny Kobylisy
ve směru do Zdib, případně dalších lokalit v okolí. Pak by mohla být záchytná parkoviště P+R i na území Středočeského kraje u této tramvajové trati,
v tomto smyslu by příměstská tramvaj mohla fungovat podobně jako železnice. Tramvaje by nabídly přímé a pohodlné spojení nejen ke stanici metra,
ale i dále do centra Prahy. Současné moderní technologie vozidel i stavby
tratí nabízejí nejen rychlost a pohodlí, ale také tichý provoz. V zahraničí,
ale i v okolí některých českých měst jsou příměstské tramvaje v provozu již
řadu let a významně přispěly ke zlepšení dopravní obsluhy a řešení složité
situace. Počty cestujících rostou někdy i několikanásobně oproti předchozímu autobusovému provozu.
Složitou situaci vlivem zřízení parkovacích zón si uvědomuje i pan hejtman
Středočeského kraje. Na jednání Řídící rady pro společný integrovaný dopravní systém Prahy a Středočeského kraje dne 9. 8. 2016 bylo proto také
dohodnuto založení pracovní skupiny, která se bude možnostem rozvoje
příměstských tramvajových tratí věnovat. Jednání pracovní skupiny se budou zúčastňovat zástupci Odboru dopravy KÚ Středočeského kraje, Krajské
správy a údržby silnic (KSÚS), Dopravního podniku hl. m. Prahy (DP)
a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).
S přáním hezkého dne
Ing. Martin Jareš, Ph.D.
Vedoucí oddělení dopravní obslužnosti
Odbor dopravy
P.S. Ještě doplňuji informaci, že součástí pracovní skupiny o rozvoji tramvajových tratí je též organizace ROPID. Pochopitelně na tomto tématu úzce
spolupracujeme, je to společný zájem hl. m. Prahy i Středočeského kraje.
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Zpátky k „našemu” Expressu.
Naše děti navštěvují ZŠ Žernosecká. Každý den ráno je tedy odvážíme a odpoledne zase přivážíme. Někdy vícekrát, to když se jejich rozvrhy nesejdou.
S blížícím se začátkem školního roku jsme více a více diskutovali možnost jejich
dojíždění autobusy. Navíc, když se v jízdním řádu Expresu objevila konečná stanice ZŠ Žernosecká, bylo rozhodnuto.
A toto pondělí nastal den „D”. Přejít Zlatý kopec na zastávku Liliová je celkem fajn
ranní procházka. Autobus dorazil přesně na čas a už se jelo.
Pravda, zvýšený provoz a nemožnost použít levý pruh na Ústecké zvyšoval tep
zejména nám, rodičům, ale ani děti nezůstaly úplně v klidu.
Dopadlo to dobře. Dorazili jsme včas, pohodový pan řidič popřál všem příjemný
den a pro jistotu zopakoval čas odjezdu zpět, 14:05 ze Šimůnkové.
Skvělá služba pro děti, resp. rodiče. Dojde-li k uvolnění Ústecké, viz informace
v minulém zpravodaji, možná k dřívějšímu odjezdu ze Zdib, určitě se obsadí více
sedadel.
Děkujeme tímto Ing. Žáčkovi za jeho výdrž při prosazování a udržení tohoto
projektu. Jen tak dál.
Jan Novák
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poděkování

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
telefon: 284 890 215
e-mail: starosta@obeczdiby.cz
Místostarostové
telefon: 284 890 220
e-mail: zdiby@obeczdiby.cz
Sekretariát
telefon: 284 890 013
e-mail: dobrevova@obeczdiby.cz
Účetní
telefon: 284 890 217
e-mail: cibulkova@obeczdiby.cz
Evidence obyvatel, ověřování podpisů, vidimace listin
a pokladna
telefon: 284 890 760
e-mail: uhlova@obeczdiby.cz

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

Všem zastupitelům a lidem,
kteří byli nápomocni při zajišťování programu oslav „750 let“
naší obce Zdiby.
Chci srdečně poděkovat za
program, ve kterém si mohl každý,
kdo si chtěl toto výročí připomenout, najít, co ho zajímá.
Byla jsem účastna Poutní bohoslužbě (středa), vystoupení VUS
Ondráš (úžasný zážitek). A v sobotu od slavnostní mše a krásného
vystoupení dětí ZŚ, přes pompézní
nástup dobrovolných hasičů včetně krásných dětí, kterým to moc
slušelo. Přála bych jim, aby se
ve spolku našly a žily s ním.
Vystoupení Jan Jiráň – BOTAFOGO nemělo chybu, jen to počasí.
Představení ochotníků Zdiby také
zpestřilo program a výstava
na špejchaře by si zasloužila
více času a pozornosti, bylo tam
spousta zajímavého.

po dvou letech od komunálních voleb se
rozložení sil v zastupitelstvu nijak nezměnilo. Většinové uskupení šesti zastupitelů
ze tří volebních seskupení reprezentuje
55,10 % voličských hlasů pro subjekty
a celkový počet 6 687 hlasů a 5 opozičních zastupitelů ze 3 volebních subjektů
prezentuje 44,90 % voličských hlasů
pro subjekty a celkový počet 5 450 hlasů.
Při součtu hlasů jednotlivých kandidátů
je podíl koalice 62 % (1 938) proti 38 %
(1 192) hlasů pro jednotlivé kandidáty

To je postřeh a hlavně zážitek
z oslav, za který srdečně všem, kteří se podíleli na přípravách, děkuji.

Pokud máte nějaké dotazy nebo Vám není
něco jasné, tak se přijďte zeptat
na obecní úřad nebo zašlete e-mail.
Jan Tvrdý

dopis od obyvatelky zdib

Tilichtrová Jaroslava – Veltěž

POZVÁNKY
Obec Zdiby Vás srdečně zve
na rozsvícení obecního vánočního
stromu v pondělí 28. 11. 2016
od 17:30 na Soběslavově náměstí v Přemyšlení.
Už od 15 hodin bude k vidění
živý betlém. Čeká na vás také
vánoční svařák a vánočka.
Vystoupí děti z MŠ Zdiby.

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

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

Vážení spoluobčané,

proti opoziční koalici. Je zřejmé,
že pokud se nejedná o 100 % shodu,
musí nezbytně docházet k názorovým
střetům a neshodám. Ani při absolutní
shodě všech zvolených zastupitelů
bychom nezajistili spokojenost všech občanů. Proto se těm, kteří chovají vůči nám
zášť, nebo jsou s naší prací nespokojeni,
omlouvám, ale hodláme společně s mými
kolegy především plnit své předvolební
sliby. Také vysoký počet hlasů, které jsme
obdrželi, nás vůči Vám zavazuje. Tím
neberu ostatním kolegům zastupitelům
právo na jejich odlišný názor a s kolegy
ho respektujeme, byť s ním často nesouhlasíme. Respektujte, prosím, také právo
mé a mých kolegů na jiný názor a právo
se svobodně rozhodovat. Slibuji, že se
budeme snažit zvýšit informovanost tak,
aby Vám naše názory a rozhodnutí byly
srozumitelnější a bylo snazší je pochopit.

Obec Zdiby si Vás dovoluje
pozvat na Vánoční besídku
pro seniory 15. 12. 2016
od 16:30, na které vystoupí děti
MŠ a ZŠ Zdiby a od 18 hodin
bude následovat vystoupení
Světlany Nálepkové. Tradiční
pohoštění zajištěno.

Vážení spoluobčané,
když se setkávám s tolika negativními ohlasy na práci našich zastupitelů,
musím reagovat poprvé za celou dobu, co v obci žiji. Trvale od roku 1998,
rekreačně celý život.
Za celou dobu, co zde žiji, se nestalo, aby se zastupitelé starali o občany,
jako ti současní:
•

Nové silnice, jde to sice pomalu, ale při tak veliké rozloze naší obce
to ani jinak nejde.

•

V naší lokalitě Pod hájem jsme dostali podporu obce na cesty
ve formě recyklátu, který jsme si dosud museli za vlastní peníze
kupovat. Obec nám tento rok dodala materiál, my práci.

•

Kontejnery na bioodpad přímo v místech bydliště. Veliká pomoc
všem, kdo vlastní zahrady a dosud museli všechno likvidovat vlastními
silami (pálením) a kdo odvážel, pak vlastními silami do sběrného
dvora.

•

Značení cedulemi s názvy ulic, značení křižovatek dopravními
značkami.

•

Školní autobus.

•

Údržba obecních veřejných ploch.

•

Likvidace černých skládek.

Taky bych chtěla zmínit sobotní brigádu v říjnu na vyčištění a úklid lesa
u rybníčku. Domnívala jsem se, že se tam sejde pár jedinců, a byla jsem
překvapena, co lidí přišlo pomoci a jak dobrá nálada při práci vládla.
Samozřejmě je spousta věcí, které bychom chtěli mít hotové:
•

veřejné osvětlení v naší lokalitě Pod hájem,

•

chodníky po cestě do Brnek,

•

rozšíření silnice do Brnek,

•

kanalizaci,

ale je mi jasné, že takových požadavků má úřad na stole mnoho a každá
část obce má své priority.
Obec Zdiby Vás srdečně zve
na zlatou neděli 18. prosince
od 19 hodin na tradiční zpívání
vánočních koled s Meluzínou
do Zdibského kostela.

Takže já vidím práci našich zastupitelů pozitivně a jako řadový občan jim
chci poděkovat za jejich práci i snahu, i když to mají někdy velice těžké.
Hana Beránková, obyvatelka obce Zdiby-Brnky
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Něco z Brnek
Dobrý den, pane Žáčku,
dovolte mi, obrátit se na vás, na člověka, kterému důvěřujeme a vkládáme
ve vás velké naděje proti věčné zlovůli, páchané na starousedlících v rekreační oblasti na Brnkách. Jsme jedni z posledních rekreačních chatařů,
štvaných jak divá zvěř, neustále utiskovaných a přehlížených nově nastěhovanými spoluobčany v nově vystavených domech po tzv. rekonstrukci
chaty, ale ne k trvalému pobytu, protože jen sporadicky se někdo hlásí
k formálnímu trvalému pobytu na Brnkách.
Když pomineme další změny územního plánu, záměry co s bývalou
zchátralou kulturní památkou – zámkem na bývalé návsi vč. panské
zahrady, zničené cesty na Brnky, zaslepené úvozové cesty v Obloukové,
hustý letecký provoz nad hlavami, ve všech zákoutích černé skládky, velká
rozestavěnost, neustálý hluk o víkendech, tak teď nás již 3 týdny velmi
intenzivně obtěžuje zápach z kalů z Drást. Do Drást se vozí veškeré odpady z myček, čistíren odpadních vod a podobných fekálů, jež jsou kromě
příšerného zápachu nebezpečný a kontaminovaný materiál, který by měl
končit ve spalovně a ne na poli v rekreační oblasti v blízkosti rekreačních
budov. Není to poprvé, co byl zavezen závadný materiál na Brnky, a proto
se již ozýváme.
Velmi nás mrzí, že se naše životní prostředí na Brnkách tak výrazně zhoršilo. Chápeme, že vývoj jde kupředu, ale mělo by to mít nějaké mantinely,
kam až by to mohlo zajít. To, co se děje v současnosti na Brnkách,
už přerostlo přes hlavu a jedná se o nenávratné změny pro budoucí
generace.
V padesátých letech se uvažovalo, že na Brnkách bude plicní sanatorium,
pro lidi léčící se s tuberkulózou, jak tam bylo čisté a zdravé prostředí.
Nyní je na Brnkách hůře než v Praze, ze které utíkáme před smogem,
hlukem a shonem na chaty.
Proto vás žádáme o projednání nápravy s nájemním zemědělským
družstvem. Nejlépe vyvézt nebezpečný materiál, kam patří, nebo alespoň
urychleně zaorat, aby nás to zbavilo neúnosného zápachu.
Chtěli bychom se s vámi osobně sejít a ukázat vám přímo na místě,
co všechno nás zde trápí.
Eva a Antonín Diblíkovi, Oblouková 0290, Brnky

Odpověď o schválené metodice na zaorávání kalů z Drastů.
Ano. Je na to vypracován „Program použití upravených kalů na zemědělskou půdu” – podle § 5 vyhlášky MŽP č. 382/2001 Sb.
Odebírají se vzorky půdy, vzorky kalů, vše musí odpovídat velmi přísným
normám.
Živočišná výroba byla téměř zlikvidována, a pokud nebudeme organickou hmotu do půdy dodávat, tak nám degraduje, a pak se nemůžeme
divit erozím a záplavám...
Navíc každý člověk produkuje docela nezanedbatelné množství organické hmoty a tu je potřeba nějakým způsobem zlikvidovat. A takhle
přes půdu je to bezpečné, efektivní a vlastně i ekologické. Protože další
možnost nějak není. Představa, že se kaly budou někde hromadit a pomalu vyhnívat, je pěkná – jen bych chtěla vidět obec, která by to ve svém
okolí povolila. Do země zakopat takový objem hmoty je také nemyslitelné
a s ohledem na podzemní vody nemožné. Pak se ještě řeší možnost spalování, ale zatím to naráží na problémy, také ekologické, a bojím se,
že by provoz stejně moc nevoněl...
Snad Vás moje odpověď uspokojí.
Ing. Zuzana Toulcová
ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO KLECANY
se sídlem ve Větrušicích
Větrušice 91
250 67 KLECANY
IČO: 00106976
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Veřejné osvětlení Brnky
Název tohoto článku je inspirativní a mnoha občanům nic neříkající,
především těm, kteří zde nebydlí.
Přesto je nutné, vzhledem k agresivním útokům na obchodní společnost,
která zajišťuje správu VO Zdiby, po společnosti Eltodo, a. s. konstatovat,
že nebylo předáno vše, jak mělo být. Ano, je protokolárně předáno VO
jako funkční. Nikoliv jeho řády atd.
Smlouva mezi obcí a Eltodem zněla, že „na území Obce zvýší světelnou
účinnost instalovaných svítidel a především zlepšení estetického vzhledu
VO. Nebylo tak učiněno. V odstavci 6 je uvedeno, že společnost spravující VO bude zajišťovat technický rozvoj VO v souladu s evropskými trendy
v oboru. No to ať posoudí obyvatelé Brnek, a to ulic Roztocká, V Údolí
a především Sedlecká. Drobná vsuvka netýká se pouze Brnek, ale celé
oblasti Zdib. Nechci se zmiňovat o tom, kde všude by mělo být zavedeno
osvětlení! Je to pouze na občanech dotčených oblastí. V článku 2.2 se
společnost Eltodo zavázala k obnově 30 % VO. Mám otázku, kde se tak
stalo?
Investice na splnění dříve deklarovaných smluvních závazků od společnosti Eltodo, a. s. by činila dnes cca od 3 do 5 milionů korun českých
a to pouze v oblasti Brnek. Abychom nezůstali v jednom regionu. Realizujeme v současnosti akci Holosmetky za 1,5 milionu Kč, a to za aktivní
účasti pana Franty Urbana, který je členem kontrolního výboru, a tato
akce byla prioritou naší volební skupiny.
Komu lze věřit? Těm agresivním občanům, kteří nejsou schopni otevřené
komunikaci, či těm, kteří konají v rámci svých možností?
Obec Zdiby – reality s. r. o.
jednatel Ing. Štěpán Jordanov

Kolabující doprava ve Zdibech
Druhého listopadu se ve Zdibech konalo jednání ve věci řešení dopravy
v okolí křižovatky u motorestu ve Zdibech. Ing. Malina předložil návrh
řešení navýšení kapacity průjezdnosti křižovatky a napojení skladového
areálu na silnici II/608. Na seznámení s řešením byli pozváni zástupci
obcí, kteří podali námitky proti projektu spol. Goodman. Prezentace návrhu řešení a zápis z jednání budou zveřejněny na stránkách obce. Spolu
s ostatními starosty jsme se dohodli společně postupovat při řešení
kolabující dopravy na ulici Pražská, a to bez ohledu na záměr Goodman,
protože již dnes, je kapacita kruhové křižovatky u motorestu překročena
o více než 30 %.
Pro vaši představivost, kapacita současné křižovatky je denně na vjezdu
max. 30 000 vozidel, měřením ČVUT bylo zjištěno denně na vjezdu
více než 39 000 vozidel. Nehodláme postupovat systémem petic,
ale připravujeme řešení, se kterým chceme jednat se zástupci pražského
magistrátu i Středočeského kraje. Další problém, který registrujeme, je
skutečnost, že se Zdiby stávají odstavným parkovištěm. I řešením toho
problému se zabýváme.
Jan Tvrdý
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Zájezd do drážďan

Něco málo o „Brnkách“ 3

Obec Zdiby pořádá dne 8. 12. 2016 vánoční zájezd do Drážďan.
...pokračování z předchozího čísla
Jezuitská kolej vystavěla r. 1662 na statku nový dvůr a opravila i tvrz. Doktor Birka
a jeho manželka darovali Brnky koleji s podmínkou, že ta statek nikdy neprodá. Brzy
se však ukázalo, že statek málo vynáší, a tak se jezuité rozhodli jej prodat. Získali
k tomu souhlas jak vdovy po doktoru Birkovi, tak i zvláštní císařské povolení.
Pro zamýšlený prodej pořídili asi v roce 1670 zevrubný popis brneckého statku.
Z něho se dovídáme, že tu byla tvrz, pod zemí dva sklepy klenuté, v nichž bylo studeno jako u ledu. Dále tu stály stodoly se dvěma mlaty, maštal pro koně, ovčín pro pět
set ovcí a kolny. Všechna stavení byla kamenná, vápnem obvržená a krytá šindelem.
Ve dvoře byla dobrá studnice a v ní dostatek vody, i když nejvíce sucho bylo.
Při dvoře ležela pěkná štěpnice, v ní se sušilo sena na čtyři vozy a rostlo tam přes
kopu pěkných mladých štípků. Pak tu byl rybníček, příhodný pro domácí kuchyni,
a druhý rybník pustý, při němž by, jak se psalo, mohl stát dosti pěkný mlýn. U dvora
stála kamenná kovárna a výsadní krčma. Ke dvoru patřila také nová cihelna a zásoba
třiceti sáhů nalámaného kamení ke stavbě. Ve dvoře se chovalo 5 mladých klisen,
12 dojných krav, 1 vůl, 8 kusů jalového dobytka, 9 sviňského, 180 ovcí, 6 slepic
s kohoutem a 2 kachny. Dvůr měl 365 strychů polí a pěknou vinici o šesti čtvrtích
lánu, na níž od východu až do západu svítilo slunce. Ke statku patřily i dva dubové
háje. Ve vsi byli tři chalupníci, z nichž dva měli potahy, a dvacet lidí přídvorních –
dvorské čeledi.
Jezuitská kolej skutečně v roce 1682 prodala statek Brnky. Kupcem byl rytíř Blažej
Eugenius Salazar de Monte Albano, c.k. rada a přísedící dvorního a kemerálního
soudu. Poprvé je v zemských deskách o prodeji Brnek zápis německý. Píše se
v něm nikoli o tvrzi, nýbrž o rytířském sídle, s kaplí, oltářem a mariánským obrazem.
Je to první zmínka o zámecké kapli na Brnkách. V obvyklém popise statku je proti
dřívějším zápisům poprvé uveden i masný, to je řeznický krám, kuchyňská zahrada
a haltýře na ryby (haltýř= sádka).
Už v roce 1684 prodal Salazar statek Brnky Joáchymu Janu Ignácovi Malovcovi
z Malovic, pánu sousedního statku Přemýšlení. Tehdy bylo na Brnkách sedm poddaných – dva sedláci a pět chalupníků. Pak nastává období velmi častého střídání
držitelů.
V první polovině 19. století žilo na Brnkách 15 židovských rodin, z nichž většina měla
děti. Vytvořilo se tu dokonce jakési malé židovské ghetto, v kterém Židé žili vlastním
způsobem života. Židovská modlitebna – synagoga na Brnkách nebyla. Ve zdibské
kronice je zpráva o tom, že ještě před rokem 1840 byla synagoga v Přemýšlení,
kam také docházeli židovští obyvatelé Brnek. Kdy a jak tito Židé z Brnek odešli, není
známo.
Když se odbyly žně a přišlo září se svátkem Narození Panny Marie (8. září), byla
na Brnkách slavná pouť. Přišli lidé z Klecan, Roztok, Chaber, Zdib, Přemýšlení a Veltěže na Brnky do zámecké kaple. Muzika vyhrávala, tančilo se, ale „nejhezčí ze všeho
byla procházka nádherně upravenou zámeckou zahradou“ píše zdibský kronikář
a přitom si povzdechl: „Jaká je škoda, že tak málo lidí, často majetných, nedovede
vyčíst z matky Země, oč žádá pro okrasu celého kraje a povznesení lidského života.“
Ten povzdech je z doby daleko pozdější, kdy kronikář znal věhlas zahrady z vyprávění
a v jeho době už začínala pustnout.

Cena:

350 Kč
200 Kč – senioři a studenti

Odjezd cca v 7:15 ze zastávek autobusů.
Přihlášky: telefon 284 890 219, 605 415 197
nebo e-mail hyklova@obeczdiby.cz

Výstava - 750 let Zdib
V září navštívili žáci poutavou výstavu k 750. výročí Zdib. Žáky provázela
autorka výstavy paní Magdalena Česneková.
Petra Pavlíková

Martina Cibulková
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Územní plán Zdib – stanovisko opozičních zastupitelů
ROZHOVOR S PETREM DURDÍKEM A PETREM KLÁPŠTĚM.
Vedení obce vytrvale prosazuje škodlivou a neúčelnou změnu územního plánu,
která nemůže v žádném případě nijak vyřešit současné problémy v území obce Zdiby.
Především Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 17. 5. 2016 rozhodlo převahou
osmi hlasů o tom, že opakovaný proces změny územního plánu definitivně skončil. Bude
se tvořit nový územní plán - formou veřejné architektonické soutěže. Zastupitelé svá
rozhodnutí potvrdili přijatými usneseními a zplnomocnili starostu obce k provedení všech
právních kroků, jimiž bude naplněna jejich vůle.
Starosta obce Jan Tvrdý však rozhodnutí zastupitelstva obce nerespektuje a hledá
způsob, jak pokračovat v pouhé změně územního plánu.
Jedním z těchto způsobů je ovlivnění občanů strachem z budoucí velké zastavěnosti
obce.
V posledním čísle Zdibského zpravodaje byl zveřejněn článek „Územní plán Zdib – rozhovor s Ladislavem Vichem“. Na otázky formulované MUDr. Sedlákem odpovídal
Ing. Ladislav Vich, autor Zprávy o vyhodnocení územního plánu, kterého si vedení obce
bez výběrového řízení prosadilo. Za zpracování Zprávy jsme Ing. Vichovi zaplatili bezmála
300 000 Kč, a to přesto, že jsme mohli využít nabídku od MěÚ Brandýs nad Labem
na zpracování Zprávy zadarmo.
Stejné otázky, které byly publikovány v článku, jsme pro porovnání položili dvěma renomovaným architektům, doc. Ing. arch. Petru Durdíkovi, předsedovi Asociace
pro urbanismus a územní plánování ČR a docentovi na Katedře urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT a Ing. arch. Petru Klápštěmu, Ph.D., urbanistovi
vyučujícímu územní plánování na Fakultě architektury ČVUT a konzultantovi plánovacích
procesů. Posuďte sami jejich odpovědi.
Jste autorem odborného posudku ke Zprávě o uplatňování ÚP. Je ÚP Zdiby dobrý
nebo je třeba udělat nový?
Doc. Ing. arch. Petr Durdík: Nepřísluší mi hodnotit, zda je současný plán špatný
nebo není. Podstatné je, že byl zpracován před dlouhou dobou a jeho překlopení pouze
přepsalo jeho řešení do intencí nového zákona. Z pohledu územního plánování je tedy
výrazně zastaralý a nemohl reflektovat jak změněné podmínky v území, tak vývoj názorů
na budoucí podobu obce. Je standardní praxí, že územní plány jsou nově zpracovány
v periodě deseti až patnácti let právě proto, aby byly revidovány původní představy
o rozvoji obce, což potvrdila i zpráva o uplatňování ÚP, kdy na jedné straně konstatuje,
že nejsou potřeba nové zastavitelné plochy (protože nedošlo k jejich naplnění),
a na druhé straně navrhuje provést změnu pro jejich nové vymezení. Tuto situaci lze
řešit právě novým územním plánem.
Ing. arch. Petr Klápště, PhD.: Jak poznat co je „dobrý plán“? Každý to může hodnotit
jinak. Pro rozhodnutí, zda je potřeba vytvořit nový územní plán se musíme ptát, jestli
odpovídá soudobému poznání a potřebám společnosti a současné situaci v místě. Zde
se můžeme opřít zejména o závazné dokumenty, které má územní plánování dodržovat,
zejména o Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje
území uvedené v Politice územního rozvoje. To je závazný celostátní nástroj, který vznikl
v reakci na nezodpovědné chování obcí. Při podrobném zkoumání nalezneme tři priority,
se kterými je územní plán obce Zdiby v rozporu.
Rozmístění zastavitelných ploch porušuje principy polycentrického rozvoje sídelní struktury – místo umístění v pěší dostupnosti centra obce s občanskou vybaveností (čímž
by centrum posilovaly) jsou rozmístěny víceméně náhodně. Zejména větší zastavitelné
plochy Z116 a Z117 (v blízkosti zámku Brnky, viz mapa, pozn. autorů) jsou velmi daleko
od centra – což bude při jejich zastavění znamenat, že obyvatelé budou primárně volit
i do centra cestu autem (což bude znamenat nárůst dopravní zátěže), anebo budou své
nákupy i aktivity směřovat přímo do Prahy (což centrum oslabí).
Poloha zejména ploch Z116 a Z117 dále od napojení na páteřní dopravní infrastrukturu znamená vytváření neúsporného uspořádání území ve svých nárocích na veřejné
rozpočty na dopravu a energie. Jak při realizaci, tak při údržbě totiž připadne na jednoho
nového daňového poplatníka relativně dlouhý kus komunikace.
Není také dostatečně využita etapizace a její specifická podoba ve formě podmíněnosti
– tedy že něco mohu povolit teprve až se stane něco jiného. Podmíněnost je důležitým
nástrojem, kterým může obec usměrňovat rozvoj a spolu s plánovací smlouvou přimět
investory k tomu, aby se finančně podíleli na nákladech, které obec má ve spojitosti
s jejich stavbou. Možnosti nové výstavby v zastavitelných plochách nejsou přímo podmíněny v dostatečné míře – pouze část je podmíněna realizací dopravní infrastruktury.
Chybí podmínění realizací občanského vybavení (například rozšíření kapacity školy)
a veřejných prostranství.

Druhou kvalitou územního plánu, kterou můžeme hodnotit, je jeho využitelnost
pro rozhodování v území. V této oblasti je na první pohled také problém. Proč ve Zdibech,
tedy v rozvojové oblasti s největším tlakem na zástavbu v ČR, na hranicích Prahy, zůstávají rozsáhlé zastavitelné plochy nezastavěné? Když se ale podíváme blíž, zjistíme,
že platný územní plán vymezuje 6 lokalit, ve kterých je pořízení a vydání regulačního
plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití – to znamená,
že bez regulačního plánu nelze povolit žádnou novou stavbu. To je rozumné opatření,
které obci umožní podrobnější koordinaci a dohled nad podobou zástavby. Jenže obec
ani jeden z těch 6 regulačních plánů nenechala pořídit.
Dostačuje změna ÚP na řešení místních problémů?
Doc. Ing. arch. Petr Durdík: Vzhledem k nejednoznačnosti požadavků na rozvoj –
prázdné, nenaplněné zastavitelné plochy vs. nové požadavky na jejich další vymezení
– je třeba vyvolat diskusi o nové podobě rozvoje obce a tu promítnout do zadání nového
plánu. Změna tuto situaci neřeší, protože se jedná o základní požadavky na urbanistickou koncepci sídla.
Ing. arch. Petr Klápště, PhD.: Nedostačuje. Ve Zdibech je teď s možností taková situace,
že protože obec nezadala pořízení regulačních plánů, téměř nelze povolit nové stavby.
Ale papírově to vypadá, že je volných zastavitelných ploch dost, takže není možné přidat
nové. Řešením zde je zadání regulačních plánů, ne změna územního plánu. Dále je třeba
revidovat urbanistickou koncepci, aby byla v souladu s politikou územního rozvoje.
Je pravda, že Nový ÚP umožňuje další výstavbu oproti Změně ÚP?
Doc. Ing. arch. Petr Durdík: Každý územní plán vymezuje zastavitelné plochy. Jejich rozsah a počet je však dán projednaným zadáním územního plánu, které stanoví rámcové
požadavky na rozvoj obce, včetně preferencí rozvojových směrů. Od toho se také potom
odvíjí možnosti další výstavby.
Ing. arch. Petr Klápště, PhD.: V současném stavu není legálně možné Změnou ÚP vymezit ani jedinou zastavitelnou plochu navíc (brání tomu § 55 odst. 4 stavebního zákona).
Nový územní plán oproti Změně má větší manévrovací prostor. Může měnit urbanistickou
koncepci, zákon je v nárocích na prokazování potřebnosti ploch méně striktní.
Umožňuje tedy Nový ÚP novou rozsáhlou výstavbu?
Doc. Ing. arch. Petr Durdík: Záleží na projednaném a schváleném zadání, jak rozsáhlou
novou výstavbu nový územní plán připustí.
Jak je to s individuálními žádostmi v rekreačních oblastech o rekolaudaci na RD?
Doc. Ing. arch. Petr Durdík: Územním plánem je dáno plošné a prostorové uspořádání
území. Znamená to tedy, že je dána i funkce a přípustnost změn v území. Pokud je plocha zařazena do rekreačního využití, které neumožňuje umístění rodinných domů, potom
není možné ani stávající rekreační objekty rekolaudovat na rodinné domy, umožňující
trvalé bydlení se všemi důsledky, které z toho vyplývají.
Mohou lidé bydlet trvale v chatách?
Doc. Ing. arch. Petr Durdík: Tato otázka je prakticky totožná s předchozím dotazem
a souvisí s rekolaudací objektů.
Jak je to s dopravní obslužností tzv. etapizací?
Doc. Ing. arch. Petr Durdík: Každá plocha, která je navržena pro zástavbu, musí být
dopravně napojená. Pokud se nejedná o stávající komunikaci v odpovídajících parametrech, je možné podmínit využití plochy vybudováním přístupové komunikace. Tato
podmíněnost je potom zakotvena ve stanovení pořadí změn v území, zjednodušeně
v etapizaci výstavby. Bez splnění této podmínky nelze v navržené ploše umístit stavby
(tedy zahájit výstavbu).
Kdo je konečným schvalovatelem ÚP Zdib?
Doc. Ing. arch. Petr Durdík: „Schvalující“ orgán je vždy samospráva příslušné obce,
pro kterou je územní plán vypracován. Pouze podle nového stavebního zákona je tento
akt nazván „vydáním“ územního plánu formou opatření obecné povahy podle správního
řádu. Z tohoto důvodu je i vydaný územní plán napadnutelný soudem. Standardně územní plán pořizuje úřad územního plánování obce s rozšířenou působností v přenesené
působnosti státní správy a vydává ho v samostatné působnosti zastupitelstvo příslušné
obce, pro kterou je ÚP zpracován. Pořízení může být též svěřeno fyzické osobě, která má
oprávnění o zvláštní způsobilosti na úseku územního plánování.
Jan Česnek
Zdeněk Davídek
Ing. Jakub Krejcar
Mgr. Pavla Oborníková
Ing. Zbyněk Smetana
zastupitelé Obce Zdiby
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STANOVISKO koaličních sdružení k územnímu plánu
Sdružení Občané Obci

Sdružení fotbal – Zdiby, Veltěž, Přemyšlení

Sdružení Z11

Vzhledem k údajně narůstající nespokojenosti
s územním plánem obce Zdiby jsme zodpovědní
za řešení i této problematiky. Nevíme, zda se
máme zaobírat deklaracemi – škodlivé, neúčelné
a neřešitelné problémy Zdib. Respektujeme názory
pánů P. Durdíka a P. Klápště a ne jen jich, následně se otvírají témata k řešení, která výše uvedený
elaborát nepředkládá.

Postoj k územnímu plánu máme následující. Není
naším zájmem navyšovat plochy pro výstavbu objektů pro bydlení. Podporujeme vytvoření lokality
pro vytvoření nového sběrného dvora
a jeho přestěhování z lokality v areálu ZŠ, aby bylo
možné rozšířit areál školy a zároveň na jiném místě
vybudovat sběrný dvůr a zázemí pro pracovníky komunální údržby. Také smysl etapizace je
překonaný, protože původní cíl byl nepřetěžovat
dopravu na ulici Průběžná. Každý už dnes vidí,
že problém dopravy nejsou Zdiby, ale nárůst
výstavby v okolních obcích. Chceme přetvořit systém etapizace tak, aby umožnil zahájení výstavby,
ale zároveň stanovil povinnost stavebníků se finančně podílet na budování a rozšiřování místních
komunikací. Proč ne nový ÚP? Protože při tvorbě
nového ÚP budou opětovně přehodnoceny lokality
aktuálně „začerveněné“ a s ohledem na přísnější
zákon o ochraně ZPF je dost pravděpodobné, že
by mohly být vyřazeny. Mapu s vyznačením kvality
orné půdy zveřejníme na webu obce.

Náš postoj k vytvoření nového územního plánu zůstává nezměněný. Je nezbytné ze všeho nejdříve
zlepšit infrastrukturu (cesty, škola, školka, obchody, restaurace, hřiště apod.) pro obyvatele, kteří již
ve Zdibech bydlí a žijí. Potom postupně umožnit
dostavbu lokalit, které jsou v etapizaci (cca 200 rodinných domů), a pak následně je možné plánovat
(s architekty a odborníky) propojování jednotlivých
částí obce uvnitř Zdib. Zastavování okolních polí
na okraji Zdib, a budování „superarchitektonických
centrer“ jde proti zájmům všech občanů, a je velice krátkozraké z hlediska zkvalitnění života v obci.

Jak si opoziční koalice, vedená tandemem
Mgr. Oborníková a Ing. Smetana (Ing. Miloš Krejcar – zastoupený v zastupitelstvu Ing. Jakubem
Krejcarem), v hrubých rysech představují tvorbu
nového územního plánu – jménem výše uvedených odborníků? Jedná se o velice hrubé rysy.
Dost nás zarazilo, že „chataři“ jsou vnímání jako
neoprávnění spoluobčané naší komunity – Zdib.
V otázce Umožňuje tedy Nový ÚP…? se pan
Ing. arch. Petr Klápště, PhD. jaksi nevyjadřuje –
proč? Pravděpodobně mu bylo jasné, že ano,
ale asi to podmínil otázkou, zda chceme – občané
Zdib – nárůst trvale bydlících spoluobčanů
na kvótu cca 8 000 obyvatel, a tím pádem,
za jakých podmínek? Tlak na občanskou vybavenost a nebo na soukromé iniciativy určitých osob,
kterým nezáleží opravdu na prospěchu obce,
ale jednoznačně na soukromém výdělku.
Občané Obci preferují především, aby území obce
Zdib bylo zachováno jako území klidové zóny
na okraji Prahy, kde se soustřeďují pouze „spáči“
a aktivní lidé schopní realizovat společenské aktivity (kulturní, sportovní, společenské) ku prospěchu nás všech, včetně důchodců! Jednoznačně
chceme zachovat ráz vesnice, nikoliv satelitu
Prahy, se zónou parkovišť atd.
za sdružení Štěpán Jordanov

za sdružení Jan Tvrdý

K návrhům architektů, tolik vychvalovaných opozicí, bych doplnil:
1. Názor, že jsou Zdiby svou polohou na okraji
Prahy předurčeny k zástavbě se sice nabízí,
ale záleží přece na tom, zda současní obyvatelé
Zdib chtějí bydlet v zásobárně pracovních sil
pro Prahu, a nebo ve své obci na okraji Prahy. Nelze
prosazovat názory a přání developerů na úkor
těch, co tu žijí. Nemluvě o vyřešení-nevyřešení dopravy již nyní tak komplikované, která se o to více
zatíží s nárůstem nových nocležníků. Již dnes tady
žije 5 000 lidí, z toho jen 3 300 má trvalé bydliště
v obci, ale přesto těch 3 300 lídí má obrovskou sílu
o své vesnici rozhodovat.
2. Názor zakonzervování (odtržení) Brnek od Zdib
z důvodu vzdálenosti od centra je scestný, stejně
jako následné vytvoření zahrádkářského skanzenu
s ponecháním obyvatel svému osudu na dožití
(můžeme se podívat na Úvaly, kde se tak již stalo).
Vždyt Brnky, včetně břehu u Vltavy, k obci neodmyslitelně patří a nárůst trvale hlášených obyvatel
zde stále stoupá. Pojďme se raději zabývat
otázkou, jak tuto část obce zvelebit a propojit se
středem obce.
za sdružení Ing. Jiří Žáček
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Černé skládky
Díky dotaci z Krajského úřadu ve výši 750 000 Kč se podařilo uklidit
skládky, které již desítky let hyzdily naše okolí. Jednalo se o skládky
v ulici Zámecká, Šulkovna a v lese Na Čihadle (Zlatý kopec). K přerušení
prací v lese došlo vlivem počasí, kdy těžká technika nemohla ke skládce
dojet. Konečný termín dle vysoutěžené smlouvy je konec listopadu,
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a tak se těšíme, že úspěšná brigáda občanů bude dovršena likvidací
této skládky a dočištěním příjezdové cesty od skla a drobných odpadků.
Podařilo se něco, v co nikdo nevěřil. Spoluúčast obce na této akci je
cca 92 000 Kč.
Jiří Žáček

www.obeczdiby.cz

listopad 2016

Úklidový víkend
Ve dnech 15. a 16. října 2016 se v naší obci uskutečnil úklidový víkend.
V sobotu ve 13 hodin vyrazilo na úklid lesa „Na Čihadle“ (lokalita Zlatý
kopec, jméno nalezli v historických pramenech manželé Vlkovi) více jak
50 brigádníků, kteří zbavili les odpadků, vysekávali nálety a likvidovali padlé
a natahané větve přistaveným drtičem. Dámský a dětský tým opatřoval
označené stromky ochranou proti okousávání zvěří. Celou akci řídil lesní
hospodář pan Štveráček, a stroje obsluhovali zaměstnanci údržby
OÚ Zdiby. Nástup a pracovní nasazení brigádníků byl obdivuhodný,
a tak v 16:30 byla akce slavnostně zakončena opékáním buřtů a naražením
sudu piva. Díky krásnému počasí a chlazenému moku byla nálada povznášející a v diskusi u ohně se probíralo další využití lesa a umístění cvičebních
prvků pro děti i dospělé.

V neděli v 8 hodin bylo v obci rozmístěno 7 velkoobjemových kontejnerů
na netříděný odpad a ve sběrném dvoře další paletoboxy pro nebezpečný
odpad. Zaměstnanci údržby kontrolovali ukládání odpadů a pomocí multicar sváželi do těchto kontejnerů odhozený nepořádek z různých částí obce.
Vrchovatě naplněno bylo 5 kontejnerů, dva další byly naloženy zhruba
na 75 %.
Všem zúčastněným moc děkujeme. Tímto ohleduplným chováním se možná do budoucna zbavíme zakládání černých skládek, a to je přece cílem
této akce.
Jiří Žáček

11

ZDIBSKÝ Z PRAVODAJ

telegraficky
Výlet na Bezděz
Ve středu 21. 9. 2016 podnikla
4. a 5. třída výlet na Bezděz.
Počasí nám přálo a moc jsme si
to užili.
Petra Pavlíková

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

jízdní řád od 3. 10. do 22. 12. 2016
přemyšlení-zdiby, na zn. Z
Z polní

škola Z

v kopci Z

Z zelená

na ladech
Z
Z u vodojemu

Z zlatý kopec

Z šípková
Z pod hájem

Z výhledová, na zn.
Z u kovárny

Nové knihy
v naší knihovně
Nabídka knih v naší knihovně se
opět rozrostla o nové svazky.
Přijďte si půjčit zajímavé čtení
pro děti i dospělé.

Pro jízdu sPojením HoBr Platí PředPlacené
jízdenky na městskou a Příměstskou
Hromadnou doPravu.

Obecní knihovna Zdiby
Vás srdečně zve na

Velký předvánoční
bazar knih
v sobotu 26.listopadu 2016
od 14 do 17 hodin
v kulturním domě ve Veltěži

Připravili jsme pro Vás
mnoho nádherných knih všech možných
žánrů za symbolickou cenu
Zveme všechny příznivce dobré četby
a nejen ty!
1
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JÍZDNÍ ŘÁD
odPoledne
7:08 zŠ Žernosecká 14:10
7:09 Škola
14:20
7:10 Polní
14:23
7:12 zelená
14:24
7:14 u vodojemu
14:26
7:20 zelená
14:27
7:22 Polní
14:28
7:23 v kopci
14:29
7:24 na ladech
14:30
7:30 zlatý kopec
14:32
zŠ Žernosecká 7:45 Šípková
14:33
Pod Hájem
14:34
u kovárny
14:37
Škola
14:45
rÁno
u vodojemu
zelená
Polní
v kopci
na ladech
u kovárny
Pod Hájem
Šípková
zlatý kopec
Škola

Černá hodinka…
„…chvíle, kdy se venku stmívalo a na domácí práce už nebylo vidět. Lidé ale ještě
nechtěli rozsvěcovat a to hlavně proto, aby ušetřili za elektřinu. Za podzimních plískanic
a dlouhých zimních večerů, kdy venku hvízdala meluzína, sedávaly rodiny pospolu
ve světnici. V kamnech praskalo dříví a místnost osvětlovaly jenom blikající plamínky.
Byly to klidné a pokojné chvíle, nejhezčí z celého dne…“
Tu černou hodinku v říjnu jste možná zažili i vy. Vypli proud. „Cože, on nejde proud?“
Naše děti zažily svou první černou hodinku. Hodinka to byla hodně dlouhá, protože trvala
celé odpoledne, podvečer a ještě kousek. Když bylo venku světlo, tak si děti hrály a já si
četla. Pak se začalo smrákat, venku „vypli“ světlo a my zapálili svíčky. Seděli jsme
s dětmi u jednoho stolu, hráli karty, pak si povídali. Vyprávěla jsem jim, jaké to bylo, když
jsem byla malá já a nešel proud.
Bylo krásné, jak jsme byli SPOLU. Opravdu spolu. Nerušil nás žádný zvuk, žádný telefonát (mobil byl vybitý). Nesvítily ani hodiny na rádiu. Prostě nic. Jen svíčky. A to ticho.
Ty černé hodinky by měly být častěji! Hlavně ne pravidelně, prostě najednou jen tak
a aspoň 3-4 hodiny! „Díky, ČEZi.“
Lenka Čápová

www.obeczdiby.cz

listopad 2016

Přednáška o archeologickém výzkumu
prováděném v okolí Zdib

minizoo

15. 9. 2016 jsme šli do sokolovny na přednášku o vykopávkách. Říkali
nám o tom, jak lidé dříve žili a jak bydleli. Dozvěděli jsme se, že skladovali jídlo v díře, která byla 1-3 m hluboká, vystlaná rákosím. Ukazovali nám,
jak se lidé pohřbívali a že do hrobu jim dávali věci, protože věřili,
že v příštím životě je využijí. Někde je pohřbívali pod dům a také do skladovacích jam, když už nesloužily.

Věděli jste, že ve Zdibech máme zoologickou zahradu? Žáci 1.A a 1.B to už vědí.
Ve středu 21. 9. 2016, kdy nám vypnuli elektrický proud, jsme vyrazili směr Zlatý kopec.
Navštívili jsme malou zoologickou zahradu Cats Paradise Zdiby, která se zaměřuje
na kočkovité šelmy. Prozkoumali jsme rysy, servaly, kočky bengálské, nosály, mývaly,
a také husy, kachny, bažanty a další zvířátka. Některým jsme donesli tvrdé pečivo
a piškoty, ty ochočené jsme podrbali na kožíšku. Výlet se opravdu podařil.
Mgr. Lenka Mikovcová

Na konec jsme se mohli podívat nebo sáhnout na skutečné archeologické nálezy, co našli ve Zdibech.
Lukáš Ort, 5. třída
15. 9. se třetí, čtvrtá a pátá třída vydala na archeologickou přednášku
do sokolovny. Nejdříve se nás paní archeoložka ptala, jestli víme, jak
pracují a co hledají. Potom jsme si poslechli přednášku od jejího kolegy.
Mě nejvíce zaujalo, že lidé v době bronzové kopali 3 metry hluboké
a 2 metry široké zásobní jámy. Zajímalo by mě, co všechno do nich
ukládali a jak předměty dostávali ven. Zajímavostí je, že v Brnkách našli
více lidských koster.
Skvělé bylo, že jsme si mohli prohlédnout a dokonce i vzít do ruky spony,
náhrdelníky, nánožníky, náramky i keramiku, která se v Brnkách našla.
Některé nálezy jsou přibližně z roku 2 300 př. n. l., to znamená, že jsou
asi 4 316 let staré.
Z nalezených předmětů se mi nejvíce líbil nůž z pazourku. Jeho rukojeť
se nezachovala, proto archeologové vyrobili novou ze dřeva.
Jsem rád, že se v naší vesnici takový objev našel.
Ondřej Frýbert, 5. třída
Ve čtvrtek 15. 9. nás pozvali archeologové na přednášku o vykopávkách
Klecan a Zdib. Před několika měsíci odhalili při stavebních pracích nové
vykopávky. Byly vykopány například šperky, pracovní nástroje a vázy.
Některé předměty nám přinesli přednášející ukázat. Vyprávěli nám o nich
– jak se používaly, k čemu byly určené, jak dlouho byly pod zemí. Mohli
jsme si je prohlédnout a dokonce si na ně mohli sáhnout a mít je v ruce.
Nejvíc se mi tam líbilo, že jsme sahali na věci, na které se miliony lidí jen
dívají v muzeích. Moc se mi to líbilo.
Kryštof Winter, 5. třída
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Myslivost – Svatohubertská mše
Patronem myslivců je, jak známo, svatý Hubert, který žil na přelomu 7. a 8. století.
Jako šlechtic byl vášnivým lovcem a milovníkem bujaré zábavy. Když se mu
při lovu zjevil jelen se zářícím křížem mezi parohy, dal se na duchovní dráhu.
Stal se biskupem v Lutychu a po smrti byl svatořečen.
Kult svatého Huberta se u nás rozšířil hlavně zásluhou Františka Antonína hraběte Šporka (Sporcka), který jej přivezl z Francie a nahradil jím do té doby rozšířený kult svatého
Eustacha.
František Antonín hrabě Špork založil roku 1695 lovecký Řád svatého Huberta, jehož
členy byly významní šlechtici i korunované hlavy. Řád svatého Huberta obnovil svoji
činnost po roce 1989 a každoročně pořádá slavnostní akce k poctě patrona myslivců,
jako jsou hubertské jízdy, soutěže ve vábení jelenů, výstavy trofejí a také svatohubertské
mše. Tyto akce samozřejmě pořádají i jiné spolky a organizace, a to okolo 3. listopadu –
svátku svatého Huberta.

nástroje provázejí jednotlivé mešní části a při níž kázání je věnováno svatohubertské
legendě a jejímu odkazu.
Známe několik hudebních provedení této mše, z nichž nejznámější je Hubertská mše
B dur se zpěvy pro tři lesnice od Petra Vacka a Josefa Selementa. Zkomponována byla
v roce 1991 a byla dokonce přednesena ve Vatikánu u papeže při příležitosti darování
vánočního stromu.
Další známou mší je Hubertská mše Es dur od stejných autorů, která byla věnována
Řádu svatého Huberta a byla poprvé uvedena v roce 1995 na Kuksu. Existuje ještě
Hranická hubertská mše se zpěvy pro borlici a dvě lesnice od Petra Vacka a Vladimíra
Vyhlídala.
Předobraz těchto skladeb lze spatřovat ve Svatohubertské árii, což byla původně stará
lovecká francouzská píseň, kterou hrabě Špork dal upravit pro lesní roh. Podobnou
skladbou je i árie Bon repos, nazvaná podle Šporkova loveckého zámku.

Jak již bylo řečeno, velice populární je svatohubertská mše, což je mše svatá k uctění
patrona lovců a myslivců svatého Huberta, při níž zpěv a lovecké dechové hudební

Ing. Jindřich Trpák

Historie Mysliveckého spolku Zdiby – Klecany
Jak již z názvu spolku vyplývá, jednalo se původně
o dvě honitby, na kterých byl výkon práva myslivosti
provozován odděleně až do roku 1978, kdy došlo
k jejich sloučení.
V předválečném období vykonával myslivost vlastník pozemku, který většinou zaměstnával lovecký personál. Tak
tomu bylo i v Klecanech, kdy nadlesní pan Dřevíkovský
zajišťoval mysliveckou činnost na pozemcích pana Beniese. Po druhé světové válce bylo, na základě zákona
o myslivosti z roku 1947, právo myslivosti vázáno i nadále na vlastnictví honebního pozemku, ale kromě vlastních
vznikaly i společenstevní honitby vytvořené ze souvislých
pozemků různých vlastníků v rámci katastrálního území
obce. Zákon stanovil minimální výměru honitby na 200
hektarů u vlastních a 150 hektarů u společenstevních.
Představitelem společenstevní honitby byl honební výbor,
který mohl provozovat myslivost ve vlastní režii nebo
honitbu pronajmout.
Tak tomu bylo i v případě honitby Zdiby, kdy po Závodním
mysliveckém klubu Tatra Smíchov získala v roce 1953
honitbu do nájmu Lidová myslivecká společnost Zdiby
při JZD Zdiby. Celková výměra honitby činila 730 hektarů
a počet členů společnosti byl 11. Předsedou byl Jaroslav
Brzobohatý a mysliveckým hospodářem František Trpák.
V průběhu let došlo několikrát k úpravě hranic honitby.
V roce 1962 byla přičleněna část honitby Chabry
o výměře 69 hektarů a zároveň přijato 5 členů z MS
Chabry a v roce 1973 pak bylo přičleněno 251 hektarů
ze zaniklé honitby Státního statku hlavního města Prahy
v Bohnicích a přijato 5 členů z MS ČKD – Troja, který
honitbu do té doby provozoval. Po všech těchto úpravách,
které v honitbě nastaly, obhospodařovalo Myslivecké
14

sdružení Zdiby 1 050 hektarů a mělo 24 členů.
Slučování se nevyhnulo ani MS Klecany, kdy v roce 1958
došlo ke sloučení s řežskou honitbou. Sdružení pak
obhospodařovalo 628 hektarů honební plochy a mělo
24 členů. Předsedou byl Václav Macal a mysliveckým
hospodářem Josef Šubrt.
K největšímu zásahu do mysliveckého hospodaření došlo
v roce 1978, kdy byly sloučeny honitby Zdiby, Klecany
a část honitby Vodochody. Vznikla tak honitba o výměře
2 021 hektarů, na které vykonávalo myslivost nové Myslivecké sdružení Zdiby – Klecany s 50 členy. Předsedou se
stal Václav Macal a mysliveckým hospodářem František
Trpák.
Po započítání koeficientu přírůstku u jednotlivých druhů
zvěře se začínal projevovat úbytek u zajíce a hlavně
u koroptve, který se v následujících letech ještě dále
prohloubil. Přesto se jednalo o docela dobře zazvěřenou
honitbu. Porovnáme-li tento stav se současností, zjišťujeme, že skladba zvěře se změnila. Koroptev z naší honitby
takřka vymizela a kvůli nízkým stavům se již několik let
nepořádají hony na drobnou zvěř. U zajíce a bažanta se
soustřeďujeme alespoň na zachování této zvěře v honitbě, a to formou hájení, přikrmování a tlumení škodné,
u bažanta též vypouštění dospělé zvěře z umělých chovů.
I přes vzrůstající negativní vlivy na životní prostředí se
zatím neprojevuje úbytek u srnčí zvěře, naopak u zvěře
černé došlo k prudkému nárůstu stavů. Důsledkem jsou
škody na drobné zvěři, zemědělských plodinách
i nehonebních pozemcích.
S ohledem na nový občanský zákoník došlo v roce 2015
k transformaci Mysliveckého sdružení na Myslivecký
spolek Zdiby – Klecany, který v současnosti vykonává

právo myslivosti v pronajaté honitbě o celkové výměře
1 713 hektarů (stav k roku 2000). Spolek měl k datu
konání výroční schůze 25. 2. 2016 celkem 26 členů,
7 členný výbor a 3 člennou kontrolní komisi. Předsedou
je JUDr. Václav Holý a mysliveckým hospodářem Antonín
Matějka.
Dá se říci, že historie MS Zdiby – Klecany odráží
v průběhu let události celé české myslivosti. Jak již
bylo uvedeno, spolek si prošel obdobím slučování, kdy
zásahem státních orgánů se vytvářely nové stále větší
honitby z důvodu ubývání honební plochy, vlivem sídlištní
zástavby či budování dálnic a též kvůli stále větším
lánům scelených polí, kdy na velké ploše byla pěstována
monokultura rostlin s dopadem na stavy lovné zvěře.
Za zmínku stojí též fakt, že po roce 1989 došlo
v některých případech k opětovnému rozdělení honiteb
z důvodu změny majetkových poměrů u zemědělské
půdy. Pozitivním jevem je, že po období, kdy rozhodující slovo v mysliveckém hospodaření měl uživatel
zemědělské půdy, což byla většinou JZD a státní statky,
se situace vrátila k přirozenému stavu, kdy toto slovo má
vlastník pozemku.
Bez ohledu na politickou situaci byli myslivci v Klecanech, Zdibech i okolí vždy hospodáři se zvěří a ochránci
přírody. Aktivně pomáhali v obcích, zemědělských
a lesních organizacích při brigádách, pořádali kulturní
akce, jako jsou plesy, výstavy, publikovali články
v časopisech, přispívali k výchově mládeže v kroužcích
mladých přátel myslivosti a ochrany přírody či v poslední
době populárních „Procházkách s myslivcem“. V těchto
činnostech chceme i nadále pokračovat.
Ing. Jindřich Trpák
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Slavnostní předání hasičského praporu
V sobotu 17. září proběhlo slavnostní předání hasičského
praporu, které bylo součástí oslav výročí 750 let obce Zdiby.
Slavnostního předání se zúčastnili nejen členové sboru,
ale v hojném počtu také naši nejmenší z kroužku Mladých
hasičů. Slavnostní pochod vedla živá kapela následována členy
sboru a dětmi z kroužku. Po slavnostním nástupu proběhlo
žehnání praporu knězem a předání z rukou pana starosty obce
do rukou starosty SDH. U příležitosti oslav 115 let sboru byly
také uděleny pamětní listy dlouholetým členům, kterým jsme tak
chtěli poděkovat za jejich službu a odkaz, který zanechali.

Hasičský „SRANDAMAČ“
Rozhodli jsme se obnovit tradici a uspořádat opět závody v požárním
útoku. Naše pozvání přijaly tři okolní sbory dobrovolných hasičů.
V sobotu 24. září se na fotbalovém hřišti ve Veltěži sešlo celkem
9 soutěžních týmů: SDH Klecany, SDH Řež, SDH Dolínek a 2 týmy SDH
Zdiby. Soutěže se zúčastnila také 4 dětská družstva: SDH Řež
a SDH Zdiby. Návštěvníci mohli kromě soutěžních pokusů vidět i požární
automobily jednotlivých sborů a detailně si je prohlédnout. Naše týmy
obsadily první a druhé místo. Velká pochvala patří hlavně dětem
z kroužku, které soutěžily v této disciplíně poprvé a hned se jim podařilo
dosáhnout skvělých časů a obsadit tak ve své kategorii první a třetí
místo. Závody plánujeme uspořádat i v příštím roce a naše vítězství
v kategoriích samozřejmě obhájit.

Počasí nám sice moc nepřálo, ale i tak jsme si den skvěle užili.
Veřejnost měla možnost si na akci prohlédnout mimo jiné
hasičskou techniku, výstroj i výzbroj. Děkujeme všem, kteří se
na akci přišli podívat a užít si ji spolu s námi. Velké poděkování
patří zastupitelům obce Zdiby, díky kterým se mohl prapor
ke 115. výročí vzniku SDH Zdiby pořídit. Slavnostní hasičský
prapor totiž vyjadřuje identitu hasičského sboru a zároveň nese
své poselství budoucím generacím.

9. ročník noční soutěže HS Dolínek
„Memoriál Bédy Černého“
Soutěž probíhala během sobotního odpoledne 19. října až do ranních
nedělních hodin. Celkem 15 týmů čekalo na trati mnoho nástrah
rozmístěných na 16 stanovištích. Soutěž prověřila nejen jejich hasičské
znalosti, ale také schopnost rychle reagovat a byla fyzicky náročná.
Letošní umístění sice nedopadlo tak, jak bychom si představovali,
ale bereme to jako motivaci pro příští ročník. Kluci již vědí, co všechno
je na trati může potkat a na co se mají v průběhu roku připravovat. Tak
snad jim to příště vyjde a třeba je uvidíme i na stupních vítězů.
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Ingrid Bergmanová: Štěstí v manželství záleží na ...

(Tajenka: ... dobrém zdraví a špatné paměti.)

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

