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podĚkování
Hezký den,
ráda bych touto cestou poděkovala obecní policii Zdiby a hlavně paní policistce
Štětkové, která mě minulý týden doslova
„vytáhla z brydny“. Uvízla jsem s autem
při otáčení v ohybu dvou malých uliček,
nemohla vyjet, a navíc ještě píchla pneumatiku. Paní policistka ochotně přijela,
za pomoci pána z blízkého domu mě
na laně vytáhla a ještě mi pomohla zařídit
výměnu pneumatiky.
Ještě jednou velké díky. Je to fajn pocit,
vědět, že se má člověk na koho obrátit.
Markéta Široká, Zdiby

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
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vandalismus
Dobrý den,
nově opravená zastávka Zdiby, Přemyšlení, V Remízkách ve směru Kobylisy
byla někým mezi 19. 9. v 07:25 a 20. 9.
v 07:25 zvandalizována. Nevím, jestli
je možné s touto informací nějak dále
naložit, pouze jsem tímto činem velmi
rozhořčen a nenašel jsem na stránkách
obce jiný kontakt.
S pozdravem
David Černý

Dětské rybářské
závody
V neděli 1. října se konal první ročník
rybářských závodů za podpory obce.
Velký dík patří panu Miloslavu Bečkovi,
který akci spolu s členy místního rybářského spolku zorganizoval. Pro děti byly
připraveny opravdu hodnotné a kvalitní
ceny. Účastnilo se 18 spokojených soutěžících. Akce se vydařila ke spojenosti
přítomných.

SLOVO STAROSTY
zloděj, jak vás trápíme a podobně. Patří
to k politice. Někdo se prezentuje prací
a ten, komu to moc nejde, zase jiným
způsobem. Neměl jsem v úmyslu se
do této kapitoly pouštět, ale když jsem
poslední dobou zjistil, čemu všemu jsou
vůbec schopni lidé ve Zdibech uvěřit, tak
jsem se rozhodl to okomentovat.
Do příštího ZZ pro vás připravíme souhrn
těch „zaručených“ zpráv pro připomenutí.
Pro někoho pro informaci, pro jiného
k zamyšlení nebo pro zasmání.

Vážení spoluobčané,
v uplynulém období se konala spousta
kulturních a společenských akcí, jak si
můžete připomenout dále ve ZZ.
Letos byla naše obec poprvé oficiálním
partnerem slavností Pravého a levého
břehu. Na stánku obecní policie má Luděk
Wachtl vždy plno, a to se potvrdilo i letos.
Navíc stánek navštívili i dva nejvýše
postavení Středočeši. Předseda poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pan Jan
Hamáček a hejtmanka Středočeského
kraje paní Jaroslava Pokorná Jermanová.
S nimi se akce také zúčastnila bývalá
ministryně školství Kateřina Valachová.
Setkání s nimi bylo srdečné a příjemné.
Jako tradičně dostáváte do vašich
schránek různé informace o tom, jak
a co na obci děláme špatně, jaký kdo je

Závěrem malé objasnění. Na minulém
zastupitelstvu se stal místostarosta Žáček
terčem útoků (nejde o to napadání, to se
děje stále a bereme to jako součást naší
práce), ale slyšel jsem, že se nedostatečně bránil. Ono se občas jedná o takové
věci a projevy, že to není o obraně,
ale o kachním žaludku. Tak mu prosím
odpusťte, že v sobě nemá tolik sprostoty
a vulgarity jako někteří jeho oponenti
a místo hádek a napadání se věnuje práci
pro vás a naší obec. Málo sleduje slovní
útoky našich politiků v televizi, tak prostě
neumí na druhé křičet, skákat do řeči
a hádat se. Jeho práce je ale vidět všude
kolem nás, např. na Brnkách při slavnostech nebo na vylepšeném stavu zastávek
a kontejnerovišť.
Jan Tvrdý

připomínáme
Nezapomeňte si před topnou sezónou nechat zkontrolovat jak
spalinovou cestu, tak i topidlo. Revizi komínu a kotle provádí
oprávněné osoby.
Jedním z revizních techniků-kominíků je pan Brabec 774 492 400.

Sebeobrana pro děti
Sebeobrana pro děti probíhá každé úterý od 15 do 16 hodin
v sokolovně.
Přihlášky:
Ing. Jiří Schwertner, 604 242 115, jiri.schwertner@ewto.cz
inzerce
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opoziční okno
Asfaltování Holosmetky
aneb jak šel čas

Nástavba na MŠ Zdiby

Roky jsme komunikaci Na výhledu mezi křižovatkami se Širokou
a V sadu opravovali svépomocí. V roce 2010 jsme po příkladu Zlatého
kopce nabídli obci, že přispějeme 50 % na pořádný povrch (vyasfaltování).

Na zasedání zastupitelstva dne 26. 10. 2016 se projednávala investiční
akce „Nástavba ZŠ na budově MŠ Zdiby“. Vybudování dalšího patra
na školce má přinést čtyři třídy pro ZŠ.

Starosta Tvrdý nechal v roce 2012 zpracovat cenovou nabídku – zaokrouhleně 185 000 Kč za 360 m2.

Návrh počítal s investičními náklady v částce 28 mil. Kč, které měly být
z větší části pokryty dotací. Během zasedání zastupitelstva odsouhlasilo
vedení obce bez předložení jakéhokoliv projektu navýšení o více jak
14 mil. Kč na 42 152 201 Kč. Ke dni 23. 8. 2017 vzrostly předpokládané
investiční náklady na 44 2799 48 Kč.

Po opakovaných urgencích byla v září 2016 cenová nabídka upřesněna na 357 000 Kč. Protože ZO ČZS Holosmetky dokončovalo na svém
pozemku na své náklady obecní kontejneroviště, navrhl jsem, aby obec
protáhla asfaltování o 20 m dál přes problematickou křižovatku s ulicí
Širokou (120 m2) a plocha u kontejnerů a pod BIO kontejnerem tak byla
celistvá.
Po dalších urgencích byla v březnu 2017 cena upřesněna na 428 000 Kč
za 14 cm asfaltu. Po připomínce, že tam není zahrnuto doplnění děr,
vrstva asfaltu je zbytečně silná a podle m2 se asi zapomnělo na kontejneroviště, byla nabídka upřesněna na 423 000 Kč za 10 cm asfaltu, zas
bez kontejneroviště a se skrývkou 20 cm (skály!) a doplnění 180 m3 podkladních vrstev (tj. vrstva 50 cm před zhutněním). Na nesmyslnost skrývky, zapomenutí na kontejneroviště a asi chybu výpočtu jsem upozornil.
Na to „akci“ přenechal starosta Tvrdý místostarostovi Žáčkovi a nabídka
z dubna 2017 byla 722 000 Kč za 650 m2, 9 cm asfaltu a s odtěžením
a doplněním 280 m3!!!
Takovou nabídku jsme jednoznačně odmítli jako nesmyslnou a předraženou.
Nyní jsme (ZO ČZS Holosmetky jako vlastník sítí v komunikaci) požádali
obec, ať dá komunikaci do pořádku a doufáme, že nebudeme muset čekat tak dlouho, jako při řešení louže v ulici Na výhledu, kde to obci trvalo
od první písemné urgence 19 let a 10 měsíců.
Ing. Zbyněk Smetana
zastupitel, předseda ZO ČZS Holosmetky a „vedle bydlící“

Haly podle Goodmana
Místostarosta p. Žáček v srpnovém vydání občasníku sdružení Z11
informoval o tom, že „aktivisté“ ve svých letácích zkreslovali vizualizaci
výšek hal, které mohou v obci vyrůst v rámci záměru GOODMAN ZDIBY
LOGISTICS CENTRE. Rádi bychom to uvedli na pravou míru:
i) Náhled hal za kostelem ve Zdibech vypracoval na zakázku občanů
obce odborník, grafický designér a architekt, přesně podle dokumentace
předložené investorem v rámci zákonem požadovaného procesu posuzování vlivu stavby na životní prostředí EIA, zveřejněné na portále Cenia
pod kódem STC1980 dne 13. 3. 2017.
ii) V dokumentaci předložené investorem se uvádí: „Haly vysoké 14,5 m
jsou osazeny na úroveň ±0.000=304,5 m. n. m.“ Takové uložení hal na
pozemku, který je ve skutečnosti svažitý, nelze bez terénních úprav dosáhnout. Haly by měly v některých místech výšku až 18,5 m nad rostlým
terénem, i když podle územního plánu nesmí přesáhnout 13 m. Na tento
zásadní rozpor vizualizace poukazovala.
iii) Dokumentace obsahuje mnoho dalších více či méně zjevných nepřesností, nepravdivých údajů a metodických pochybení, za které ale nese
odpovědnost zpracovatel dokumentace a investor, a ne občané na tyto
chyby upozorňující.
Nadřízený úřad a odborný posuzovatel potvrdili oprávněnost připomínek
a dokumentace byla vrácena investorovi k přepracování. Zdá se však,
že místostarosta Žáček se s vyjádřením obce a úřadu neztotožňuje
a bez důkazu obhajuje postupy investora.
Za iniciativu STOP HALY GOODMAN ZDIBY H. Španielová
Redakční rada Zdibského zpravodaje neodpovída za obsah příspěvků na této straně.
Do jejich obsahu nebylo zasahováno.
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Stávající školka byla postavena částečně dodavatelsky, částečně svépomocí a není v dobrém technickém stavu. Obavy, zda stavba vydrží
zatížení nástavbou dalšího patra, jsou tedy oprávněné. Z dokumentace
přístavby ZŠ (objekt mezi školou a školkou) vyplývá, že základové poměry v daném místě jsou složité a že je jim třeba věnovat zvláštní pozornost.
Je tedy otázka, zda bylo ověřeno před návrhem nástavby, že železobetonová skeletová konstrukce vyhoví zatížení dalším patrem. Jde
o bezpečnost dětí!
Již před zasedáním zastupitelstva 7. 9. jsme důrazně požadovali předložení statického posudku. Neobdrželi jsme jej však ani po týdnech a zdá
se, že ani neexistuje. Jak je možné, že se staví něco, o čemž nevíme,
zda neohrozí životy občanů?
Jaké budou konečné investiční náklady akce a kdy bude školka s nástavbou otevřena, jsme se od vedení obce nedozvěděli.
Požadujeme též, aby bylo vyhotoveno měření výskytu škodlivých látek,
zvláště azbestu, který byl obsažen v původní střešní krytině MŠ.
Jan Česnek

www.obeczdiby.cz
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To mi rozum nebere...
Častěji a častěji mám bohužel pocit, že jsme se tady všichni zbláznili. A momentálně ohledně přestavby zdibské školy.
Jak si mám jinak vysvětlit, že vůbec někdo se zdravým rozumem
může věřit tomu, že:
• autorizovaný architekt naprojektuje nástavbu na budově bez statického posouzení nosné budovy autorizovaným statikem?
• stavební úřad vydá stavební povolení na nástavbu na jiné budově
bez statického posouzení nosné budovy?
• pravidelnou kontrolu stavby provádí nějaký laik a ne odborná firma
s mnohaletou praxí?
• statik, který provádí každých 14 dní kontrolu stavby, tomu nerozumí a postupuje špatně?
• státní dohled, který provedl kontrolu stavby, nemá pravdu s výrokem – vše je v pořádku a dle platného stavebního zákona?
• déšť bude rušit děti při vyučování… i když pod nosným plechem
střechy je 30 cm izolace, na plechu je dalších 10 cm izolace a vše
je zakryto střešní krytinou v souladu s normou?
• odstraněním původní střešní konstrukce s eternitovou krytinou,
odbouráním střešního zdiva a postavením nové konstrukce střechy se najednou uvolní nebezpečné látky z původní stavby školky?
Tak tohle jsem si opravdu přečetl. Sousedé, žijeme přece ve Zdibech,
a ne v Kocourkově.
A kdo má přece jen nějaké pochyby, tak je zde plně kompetentní
stavební úřad, kde je založena stavební dokumentace, včetně všech
posudků.
„Používejte svou hlavu,“ říkám svým dětem. Ale platí to myslím
obecně.
Jan Novák, Zdiby

Vyjádření technického dozoru stavby
k článku pana zastupitele Česneka
a) Způsob původní realizace a stávající technický stav jsou také přece příčinou a předmětem stavební úpravy. Proč by měly být tématem směřujícím ke zpochybnění prováděné
stavební úpravy. To si přece samo odporuje.
b) Pro posouzení stávajícího stavu objektu a statického posouzení vlivů navrhované stavební úpravy se povinně, dle prováděcí vyhlášky zákona č. 183/2006 Sb. tedy Stavebního
zákona, tedy zákona o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, zpracovává statické posouzení. Bez něj nelze stavby vyžadující stavební
povolení ani stavby vyžadující pouze ohlášení byť jen povolit, natož realizovat. V prostoru
stávajících základů byla před započetím realizace provedena kopaná sonda na úroveň
paty základu a byly prověřeny i stávající základové poměry.
c) Finální investiční náklady nelze u stavebních úprav starších objektů určit přesněji
v průběhu realizace či před započetím, vzhledem k návaznosti na menší vícepráce zapříčiněné vlivem stavu konstrukcí, které se odkryjí v průběhu realizace. I z tohoto důvodu
byl objekt podroben kontrole autorizovanou osobou v oboru statika a dynamika staveb
v průběhu realizace a také podroben kontrole státním stavebním dozorem. Na objektu již
jsou realizovány nejtěžší části nástavby (tedy nosná konstrukce a zdivo) a obě kontroly
proběhly s konstatováním, že staticky je objekt v pořádku.
d) Měření škodlivých látek bude provedeno dne 9. 10. 2017 a výsledek měření bude
zhotovitelem předložen do 13. 10. 2017. Měření bude provedeno uvnitř i v okolí objektu.
e) Objekt byl v průběhu zpracování projektové dokumentace pasportován ve smyslu dokumentace všech stávajících trhlin bez zásadního vlivu na stav objektu a ty se pravidelně
prostřednictvím TDS a zhotovitele kontrolují, stejně jako výskyt možných nových trhlin
či jiných defektů.
Marek Wdowka, technický dozor

Nástavba ZŠ na budově MŠ Zdiby
Tento projekt je svým způsobem velice zajímavý, protože se buduje
nová nástavba ZŠ na původní budově mateřské školy. Z pohledu
obce je to velice dobré řešení situace, která zajistí navýšení vzdělávací kapacity základní a mateřské školy.
Projekt jsme podávali do programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit
mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky
v letech 2015 až 2017 třikrát, než byl náš záměr finančně podpořen
na počátku roku 2017. Všechny žádosti se podávaly s projektovou dokumentací k stavebnímu řízení a dle toho zpracovaným rozpočtem, který
nebyl úplně přesný, protože nebyla ještě k dispozici prováděcí projektová
dokumentace, která obsahuje všechny detaily rekonstrukce a vybudování
nové nástavby.
V rámci projektu a přiznané dotace jsou všechny stavební výdaje,
které souvisí s vybudováním nástavby (4 učební třídy) základní školy
a potřebného zázemí, tedy zvýšení kapacity školní kuchyně a jídelny.
Některé výdaje spojené s rekonstrukcí 1. NP a 2. NP nejsou v rámci
projektu uznatelné a obec je musí hradit ze svého rozpočtu (některé stavební práce a vybavení tříd mateřské školky). Dotaci jsme obdrželi také
z důvodu, že jsme splnili všechny potřebné hodnotící parametry našeho
projektu. V původní částce 28 mil. Kč s DPH byla jen výstavba nástavby
ZŠ, bez stavebních úprav a vybavení ve třídách mateřské školy původní
budovy mateřské školy. K navýšení ceny stavebních prací potom došlo
tím, že se zpracovala projektová dokumentace pro provedení stavby a ta
již byla obsáhlejší, přesnější a byly v ní zahrnuty všechny potřebné práce,
materiál a vybavení důležité pro další provoz školního zařízení. Následně
byl zpracován podrobnější a přesný rozpočet, který včetně všeho byl již
42 mil. Kč s DPH. Zároveň se do zvýšených nákladů promítly požadavky
základní a mateřské školy, hygieny a další úpravy, které zlepšují vlastnosti nové stavby a umožní její bezproblémové využívání v průběhu dalších
mnoha desítek let. Po schválení dotace ve výši 26 mil. Kč se vyhlásilo
výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Výběrové řízení bylo vypsáno dle zákona č. 137/2006, Sb., o veřejných
zakázkách jako zjednodušené podlimitní a v zákonné lhůtě bylo vyvěšeno
na profilu zadavatele, který je veřejný a může se přihlásit každá stavební společnost, která splní stanovené podmínky dané výše uvedeným
zákonem a zadávací dokumentací, která byla zpracována právníkem v oboru
zadávání veřejných zakázek. V průběhu výběrového řízení se měnil výkaz
výměr, který reagoval na poslední úpravy projektové dokumentace
od projektantů, kteří se podíleli, právě na tom, aby byla posílená stabilita
původní stavby a ještě se reagovalo na vznesené požadavky a připomínky k projektové dokumentaci. V komisi seděli i zástupci z řad opozičních
zastupitelů a jejich odborných poradců v oboru stavebnictví (pan Jan
Česnek – byl členem komise pro otevírání obálek a pan Miloš Krejcar byl
členem hodnotící komise). Komise řádně dle obdržených nabídek vybrala
zhotovitele stavby a zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o dílo
s vybraným uchazečem. Nejnižší nabídku podalo sdružení firem Auböck
s.r.o. a Trepart s.r.o. ve výši 44 mil. Kč. K tomuto navýšení došlo z důvodu navýšení požadavků na realizaci stavby, které se promítly do slepého
výkazu výměr přidáním potřebných položek tak, aby budova MŠ byla
bezpečná, funkční a aby splňovala požadavky na vzdělávání Vašich dětí.
Každá stavba je živý organismus a všichni účastníci musí rychle reagovat
na potřebné změny a každodenní problémy, které vzniknou na této stavbě. V žádném případě však tato stavba nebude ohrožovat žádné životy!
Vše je budováno dle platných norem a stavebních postupů. Proto taky
dochází k posunutí termínu dokončení stavby, což musí každý člověk,
který někdy něco dělal, pochopit. Všichni se snaží, aby stavba byla co
nejdříve dokončena a otevřena k dalšímu provozu.
I zde však platí staré české pořekadlo „Kdo nic nedělá, nic nezkazí!!!“
Ve Zdibech jsem již pomohl realizovat několik projektů, jako byla Rekonstrukce místních komunikací ul. Chaberská a ul. Na Brnky. Nebylo to
také vždy v průběhu stavby jednoduché a dnes mnoho z Vás tyto místní
komunikace bezpečně využíváte a dobře Vám slouží. Proto prosím důvěřujte lidem, kteří pro Vás něco zde budují a nenechte se zmanipulovat
populisty.
Miroslav Pokorný, projektový manažer (administrátor dotace z MŠMT)
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Haly Goodman z pohledu právníka
Aktuálně posuzované problémy: možné důsledky změny územního plánu Zdib
(plochy Z19) a záměr výstavby obří haly v Úžicích.
Jako advokát poskytuji právní služby mj. obci Zdiby. Nepatří do běžné advokátní praxe,
aby advokát zveřejňoval své závěry v periodikách obcí. Nicméně platí, že každá obec je veřejnoprávní korporací, a pokud mám informovat její občany o právních důsledcích souvisejících
s jejich jednáním, pak (samozřejmě se souhlasem starosty) jde o nejjednodušší způsob
komunikace.
Myslím, že právě taková okolnost, která ospravedlňuje zveřejnění takového článku, nastala.
Dostal se mi k posouzení hromadný dopis od vás občanů, který ve formulářové podobě
dostáváte do svých schránek, abyste jej následně hromadně vyplnili a zaslali na radnici. Jde
o žádost, aby obec změnila podmínky využití zastavitelné plochy Z19 ve prospěch vyššího
zastoupení plochy zeleně s omezením architektonického řešení budov. Tento požadavek
navazuje na „příznivou situaci“, kdy vlastník dotčených pozemků „údajně upustil od záměru
výstavby ohlášeného projektu GOODMAN ZDIBY LOGISTIC CENTRE“.
Předně vás musím informovat o tom, že požadavku na změnu územně plánovací dokumentace lidsky naprosto rozumím. Pokud jde o uvedený záměr společnosti Goodman ČR, je mi ctí,
že jsem se mohl podílet na zpracování stanovisek v rámci posuzování jeho vlivů
na životní prostředí, které patrně povedou k tomu, že oznamovatel od realizace tohoto záměru upustí, nebo bude plnit podmínky, které minimalizují negativní důsledky záměru. Takový
postup ze strany Zdib je zcela legitimní a nemůže ani způsobit jakoukoliv odpovědnost obce
za neúspěch investora. Opačný názor zastávám v případě shora uvedených výzev občanů,
které by mohly vést ke zvažované změně územního plánu. Taková změna umožňuje vlastníku
pozemku, aby se po obci domáhal náhrady škody, která mu v souvislosti s touto změnou
(zmařenými investicemi) vznikne.
Jde totiž o zásah do vlastnického práva spočívající v omezení vlastníka pozemek užívat
oproti původnímu stavu /blíže viz § 102 stavebního zákona/. V daném případě nelze odkázat
na nečinnost vlastníka, tedy skutečnost, že nevyužil možnost svou nemovitost zastavět,
když společnost Goodman CR v zákonné lhůtě zahájila povolovací proces a dokonce částečně i realizaci stavby. Vlastníkovi dotčených pozemků by tak náležela náhrada vynaložených
nákladů na přípravu výstavby, a to v předmětném případě může představovat desítky, možná

stovky miliónů Kč. V takovém případě by jinak zcela pochopitelný požadavek občanů na změnu územního plánu mohl být pro obec velikosti Zdib až likvidační, potažmo by ji mohl dostat
do majetkové závislosti na vlastníku takové nemovitosti. Je proto nutné, aby občané,
než podepíší formulářový dopis, byli před jeho podpisem kvalifikovaně informováni
o důsledcích změny územního plánu a sami zhodnotili riziko, zda takový krok by nemohl být
i kontraproduktivní. Stejně tak musí být informováni zastupitelé. Protože jsem též zastupitel
(v Úvalech), dostal jsem se do podobných dilemat rozhodování několikrát – vyhovět,
či nevyhovět přání veřejnosti? Obecně platí, že ano, neboť zastupuji právě občany. Zároveň
ale vždy od platnosti nového občanského zákoníku pečlivě zvažuji na miskách vah, zda mé
hlasování v zastupitelstvu je zároveň hlasováním „řádného hospodáře“. V případě, kdy bych
svým hlasem přispěl ke vzniku škody (povinnosti obce ji nahradit), vystavil bych zároveň sebe
a potažmo svou rodinu k náhradě vzniklé škody či bych nás uvedl do postavení ručitele,
který může být vystaven soudnímu stíhání stejně jako obec (§ 151 obč. zák.).
Mimochodem se v této souvislosti musím zmínit i o jiném chystaném záměru, který zvláště
v oblasti dopravy představuje pro Zdiby násobné větší riziko než projekt GOODMAN. Jedná se
o záměr: Objekt D 8.7. oznamovatele Amec Foster Wheeler s.r.o., jehož podstatou je výstavba haly pro montáž a skladování pro účely automobilového průmyslu se zastavěnou plochou
dvakrát větší než záměr společnosti Amazon a třikrát větší než záměr společnosti Goodman,
potažmo se stejně násobnou dopravní zatížeností s porovnáním s těmito záměry. Přitom má
být výstavba této obří haly situována pouhých 12 km od Zdib na hranici katastrálních území
obcí Úžice, Chvatěruby a Kozomín. Přetíženost D8 by se v případě realizace takového projektu nutně musela projevit v zablokování silnice 608 ve Zdibech. Na žádost místostarosty Jiřího
Žáčka jsme se proto v zastoupení obce zapojili i do tohoto procesu EIA. Nebylo by od věci,
pokud by obec i ve snaze zamezit tomuto záměru podpořili svými vyjádřeními adresovanými
na krajský úřad i spolky a občané Zdib, neboť jsme opravdu na stejné lodi.
JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D., advokát
JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D. je členem České advokátní komory, České společnosti pro právo životního
prostředí a Jednoty českých právníků. V současné době pracuje jako samostatný advokát v Advokátní kanceláři
Petržílek s.r.o. Specializuje se na právní služby v oblastech správního práva, zejména v oblasti energetiky, životního
prostředí a stavebnictví, dále v oblastech občanského, obchodního, finančního, průmyslového a autorského práva;
právní služby v oblasti insolvenčního práva; právní poradenství v oblasti nemovitostí a zastupování klientů
v občanských soudních řízeních, správních řízeních, trestních řízeních a v rozhodčích řízení.

Obec získala další dotaci

Haly Úžice
Průmyslové haly o velikosti 229 000 m2 (2× větší než Amazon, 3× větší než Goodman)
vyrostou pouhých 12 km od Zdib na prvním sjezdu u Úžice. Vyroste zde největší logistické
centrum v ČR s náhradními díly automobilky Daimler. Bude zde zaměstnáno přibližně
900 zaměstnanců. Developerská společnost CTP už předložila dokumentaci k posouzení
vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Začít stavět by se mělo v příštím roce, hotovo má být
v roce 2020.

Středočeské zastupitelstvo na svém zasedání dne 27 .6. 2017 schválilo
žádost obce Zdiby o poskytnutí dotace z oblasti životního prostředí
a podpořilo výstavbu ČOV a kanalizace v obci částkou 2 591 277 Kč.
Po schválení přijmutí dotace na zastupitelstvu obce Zdiby a předání všech
potřebných dokumentů, bude finanční částka připsána na účet obce.
O tuto částku se sníží spoluúčast obce na nákladech na rozšíření kanalizace
Jiří Žáček

Obec Zdiby nesouhlasí s výstavbou a nechala vypracovat posudek k předložené EIA. Uvedená
stavba totiž vůbec neřeší dopravní situaci směrem do Prahy, a to jak po D8 tak přes Zdiby.
Z posudku otiskujeme závěrečnou část.

Výstavba kanalizace zahájena

Závěrečný návrh
Z výše uvedených důvodů, jež jsou důvody a skutečnostmi rozhodnými pro posouzení vlivů
Záměru na životní prostředí, proto navrhujeme, aby Krajský úřad Středočeského kraje
a) ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 Zákona dospěl k takovému závěru zjišťovacího řízení,
že Záměr může mít významný vliv na životní prostředí (samostatně i ve spojení s jinými
zdroji znečištění) a bude proto posuzován dle Zákona,
b) ve smyslu ustanovení § 7 odst. 8 Zákona navrhl zpracování variant řešení Záměru,
zejména s ohledem na jeho kapacitu a dopravní řešení,
c) ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 stanovil shora navržené podmínky a požadavky
na zpracování Dokumentace tak, aby bylo zajištěno, že při případném provozu Záměru
nebude docházet k překračování standardů kvality životního prostředí a podmínek
příslušné územní dokumentace plánu,
anebo pro případ, že se tak nestane, aby ze Závěru zjišťovacího řízení vyplynulo, že „Záměr
není přijatelný z hlediska jeho vlivů na životní prostředí“, zejména proto, že již ze samotného
Oznámení vyplývá, že imisní limity benzo(a)pyrenu jsou v předmětné lokalitě překračovány
a případnou realizací Záměru by prokazatelně došlo ke zvýšení imisních koncentrací v dané
lokalitě.
Celý posudek je zveřejněn na webových stránkách obce Zdiby.
Jiří Žáček
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Dne 6. 9. 2017 byla předáním staveniště zahájena historicky největší dotační akce
ve Zdibech, a to „Rozšíření kanalizace a ČOV Zdiby“, v celkovém nákladu 81 739 972 Kč.
Spoluúčast obce činí cca 30 mil. Kč, které obec našetřila v minulých letech efektivní finanční
politikou a prodejem obecních pozemků v roce 2015. Tato částka bude ponížena
o 2 591 277 Kč díky dotaci, kterou jsme vyjednali z kraje. Výstavba je rozčleněna do tří
etap. Výstavba nové budovy ČOV s novým odpadem do Vltavy, část Holosmetky a část Zlatý
kopec s tím, že práce začnou od nejspodnější části odpadu u Vltavy. Stavbu provádí Sdružení
společností Ekologická stavební + Pohl + Geosan – Zdiby, stavební dozor převzala firma
SUDOP PROJECT Plzeň a.s.
Vzhledem k tomu, že se jedná o velkou a komplikovanou stavbu, zřídil jsem na stránkách
obce Zdiby samostatnou složku, kde budou postupně zveřejňovány všechny dokumenty
ke stavbě, organizace připojení, dopravní omezení a časové posloupnosti stavby. Také budu
připraven odpovídat na vaše dotazy na adrese zacek@obeczdiby.cz. Tímto krokem bych rád
předešel při dokončení stavby dotazům typu „kam zmizelo těch sto milionů?“
První informací bude časový harmonogram a seznam jednotlivých ulic a lokalit stavby, dále
bude následovat návod na možnost vybudování jednotlivých připojení, a to svépomocí nebo
odbornou firmou. Před zahájením prací v jednotlivých lokalitách vás vždy písemně obešlu
a pozvu na schůzku, kde zodpovíme vaše dotazy.
Nedělám si iluze, že takto veliká stavba se obejde bez komplikací a zádrhelů, a proto vás
chci všechny požádat o shovívavost, spolupráci tam, kde to půjde, a rád bych vás ubezpečil,
že budu vše řešit včas.
Jiří Žáček

www.obeczdiby.cz

říjen 2017

BIO kontejnery

Park Brnky

Obec zakoupila další dva bio kontejnery, ale produkce odpadu našich
zahradních kutilů bohužel narůstá geometrickou řadou. Takže ani
tento počet nestačí.

Práce na první etapě vybudování parku Brnky budou ukončeny výsadbou trávníků na upravených plochách. Ing. arch. František Denk
zpracoval ucelený návrh náměstí Na Návsi a v současné době pracuje
na získání všech vyjádření dotčených orgánů k získání stavebního
povolení.

V příštím roce zase dokoupíme další, ale teprve čas ukáže, zda to bude
dostačující. Vždy, když vidím v pondělí plný kontejner a hromadu vedle, říkám si, kam to ti lidé dříve dávali? Roční produkce v naší obci totiž stoupla
oproti roku 2015 ze 170 t na 1 300 tun v roce 2016. A stále stoupá. Takový
nárůst se nedal očekávat, a tak bych chtěl poprosit všechny uživatele
o trpělivost a aby počkali vždy na vývoz a NESYPALI svůj odpad vedle
kontejneru, protože naše údržba pak dělá práci za ně a takto hozený
bioodpad vedle kontejneru musí nakládat do prázdného. A věřte mi,
že mají dost práce jinde. Kontejnery jsou vyváženy a umisťovány vždy
ve čtvrtek nebo v pátek. Předem děkuji.
Jiří Žáček

Druhá etapa bude probíhat v příštím roce dokončením terénních úprav
ve spodní části pozemku u jezírka. Celkové dokončení projektu je rozloženo do delšího časového úseku, a to v závislosti na vybudování kanalizace,
odkoupení pozemků na rozšíření silnic a chodníků a dostupnosti finančních
prostředků.
V první etapě jsme se zaměřili zejména na terénní úpravy, rozvody sítí
a regulaci vodních toků, opravu zdi, osazení zábradlí a vytvoření přírodního
amfiteátru pro pořádání sportovních a kulturních akcí na Brnkách. Tyto práce proběhly, částečně dodavatelsky a částečně svépomocí naší údržbou.
Zde je na místě třeba poděkovat všem pracovníkům údržby, zejména však
Tomáši Tondrovi, který zemní práce řídil a který, když bylo třeba, nastoupil
do práce i v době svého volna. Náklady na první etapu se pohybují ve výši
cca 1 mil. Kč.
Přes zimu očekáváme připomínky a návrhy zejména od obyvatel Brnek,
kteří by měli tuto lokalitu využívat pravděpodobně nejvíce, a aby uspořádání parku odpovídalo co nejvíce jejich představám.
Jiří Žáček

Rekonstrukce zastávek
Zahájili jsme postupnou rekonstrukci jednotlivých zastávek autobusů
v obci a po jejich dokončení vybudujeme nové zastávky v místech tam,
kde ještě chybí. Zadní stěny zastávek jsou ze dřeva a budou sloužit
i k vylepování informací z OÚ (nástěnky). Dále do některých budou
umístěny knihobudky, kde budou k dispozici vyřazené knihy od paní
Jandovské z místní knihovny.
Jiří Žáček

zahrádkáři
První oficiální schůzka zahrádkářského sdružení Pod Hájem proběhla
v srpnu v lese Na Čihadle. Všichni účastníci byli rádi, že mají místo, kde se
mohou scházet a pořádat nejen schůze, ale i oslavy a večírky. Schůzky se
za OÚ zúčastnil Jiří Žáček.
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Hasičský „SRANDAMAČ“
V sobotu 23. září jsme pořádali 2. ročník Hasičského „SRANDAMAČE“
o putovní pohár starosty obce Zdiby.
Soutěže v požárním útoku se zúčastnilo celkem 5 družstev dětí, 5 družstev mužů a poprvé se zúčastnily také naše ženy. Na soutěži se předvedli
i nejmenší členové z přípravky Mladých hasičů. Naše děti obsadily krásné
druhé a třetí místo. První místo v kategorii získalo družstvo z Řeže.
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V ženské kategorii jednoznačně zvítězily naše hasičky, které prostě
neměly konkurenci. V kategorii mužů první místo obhájili naši Hubeňouři,
a putovní pohár tak zůstal doma. Druhé místo patřilo Dolínku a na třetím
místě se umístili opět naši pánové 100+. Počasí nám naštěstí přálo, a tak
pro nás hasiče i pro diváky to byl skvělý zážitek. Velice děkujeme všem
týmům za účast a obci Zdiby děkujeme za zajištění krásných cen
pro všechny týmy. Už se těšíme na příští ročník!

www.obeczdiby.cz

Obecní policie Zdiby pracuje
v nouzovém režimu
Po dobu celkové rekonstrukce objektu obce, kde se nachází Mateřská
škola Zdiby a Úřadovna OP Zdiby, nově zde budované střešní nástavbě
pro třídy Základní školy Zdiby muselo dojít i na pracovišti strážníků
k omezení provozu. V současné době se pracuje na postupné demolici
některých prostor obecní policie, a to z důvodu nefunkčních společných
rozvodů (plyn, topení, elektřina, kanalizace, vzduchotechnika).

říjen 2017

slavnosti břehů
Od 15. do 17. 9. 2017 strážníci, asistenti Obecní policie Zdiby, Městské
policie Klecany ve spolupráci s policisty Ochranné služby Policie ČR
a jednotkami dobrovolných hasičů města Klecany, Roztoky, městské
části Suchdol, obce Husinec, Zdiby zajišťovali bezpečnost, veřejný pořádek, říční hlídku při konání každoroční kulturní akce „Slavnosti Pravého
a Levého břehu 2017“.

závody člunů
Dne 9. 9. 2017 od 7 hodin zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby,
Městské policie Klecany ve spolupráci s asistenty (studenty veřejnoprávních, bezpečnostních oborů) říční hlídku a veřejný pořádek při konání
sportovní akce RACE CAMP 2017.

závody sokola veltěž
Dne 22. září 2017 od 15 hodin vykonávala motohlídka Obecní policie Zdiby „first responder AED“ dohled při konání cyklistických závodů Sokola Veltěž. Na konci závodů musel
strážník ošetřit za pomoci lékárničky několik účastníků.
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Ochotníci Zdiby

vaříme
s janou florentýnou zatloukalovou

Už pět let uplynulo od chvíle, kdy se aktivity T. J. Sokol Veltěž rozšířily o činnost ochotníků. Nebyla to ale žádná novinka. Už v období
1. republiky se ve veltěžské sokolovně hrálo divadlo, jehož kořeny
sahají až k roku 1907. Zřejmě mělo vysokou úroveň, o čemž svědčí
i hostování slavného Jaroslava Vojty v představení veltěžských
ochotníků.
Naše sdružení Ochotníci Zdiby si vzalo za úkol pomoci sblížit starousedlíky s novými obyvateli. Proto kromě hraní divadla pořádáme i tradiční
akce, jako je masopust, posvícení i vánoční zpívání. Úzce též spolupracujeme s Kaštánkem Zdiby, kde nám vyrůstá slibný divadelní dorost.
Letošní posvícení proběhlo ve stylu tradičních jarmarků pod širým
nebem. Děti z dramatického kroužku Kaštánku Zdiby zahrály pohádku,
uvedli jsme představení loutkového divadla a hlavně se zpívalo a hrálo,
a to i na dudy. Měli jsme i vzácné hosty: Jiřího Wehleho, který předvedl
hru na starobylé nástroje niněru, keltskou harfu a krumhorn. S ním vystoupil Jiří Šámal se snad nejnovějším hudebním nástrojem hang drum.
Oba pánové též krásně zpívali. K programu přispělo i pár neplánovaných
improvizací.
Děkujeme vám všem, milí diváci, zvláště vám, kteří jste nám pomáhali
se vším, co bylo potřeba pro průběh akce. Zvláště se hodily i silné paže.
Děkujeme Sokolu Veltěž, který nám již pět let poskytuje zázemí. Těšíme
se, že vás, sousedé a sousedky, brzy uvítáme na našich příštích akcích
v předvánočním a vánočním období.
Vaši Ochotníci Zdiby

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

Řepný koláč na plech
Tento koláč je snadný a rychlý za dvou předpokladů. Jednak vyžaduje křehké těsto,
tedy něco, co si buď musíte koupit, nebo co zvládnete během chvilky vytvořit, a dále
trvá na předem uvařené červené řepě. Ta se dá v dnešní době snadno koupit, stačí se
dívat do chlazených regálů poblíž oddělení se zeleninou, anebo si ji můžete předvařit
o víkendu, pokud víte, že v inkriminovaný den budete následující dvě až tři hodiny
poblíž kuchyně.
Červená řepa se vaří dlouho a zásadně neoloupaná, jen tak si zachová výraznou chuť
i barvu, podobně jako brambory. Ponechte jí kořínek i malý zbytek stonků, ať zbytečně
neodhalujete dužinu. Zbavit se jich můžete až po uvaření. Středně velké řepy potřebují
zhruba 2 hodiny varu, velké řepy klidně i tři. Nezapomeňte vodu osolit; dostatečné
uvaření snadno zjistíte, když do řepy zkusíte vpíchnout malý ostrý nůž. Měl by do ní
vklouznout jako po másle. Jestliže řepu po uvaření prudce zchladíte ve studené vodě,
bude se vám lépe loupat. A ano, na tuto činnost oceníte gumové rukavice.
Co se týká těsta, pokud neuznáváte kupované, bleskově si připravte domácí. Odměřte
do mísy robotu 250 g hladké mouky, 125 g studeného másla a špetku soli. Míchacím
nebo sekacím nástavcem zapracujte máslo do mouky, aby vznikla hrubá drobenka.
Pak postupně po lžících přilévejte 40-50 ml ledově chladné vody, až se vše v míse spojí
do jedné hroudy těsta. Jestliže máte čas, zabalte těsto do fólie a dopřejte mu několikahodinový odpočinek v lednici. V opačném případě ho rozválejte hned, ale nedivte se,
pokud se bude trochu trhat. Zas tak moc to nevadí, trhliny se dají snadno zamaskovat,
jen si z toho nenechte udělat šrámy na duši a na dobré náladě.
Tenhle koláč je skvělý horký, vlažný i studený, a můžete se spolehnout, že kdekoli si ho
vybalíte ke svačině, žádosti o recept se jen pohrnou.
Tak ať vám to všechno jde pěkně od ruky.
Suroviny:
1 křehké těsto rozválené na kruh o průměru zhruba 35 cm
200 g (1 kelímek) kysané smetany
2 žloutky
Velká špetka soli, velká špetka kmínu
350 g vařené a oloupané červené řepy
75 g fety
Postup:
1. Troubu předehřejte na 170 stupňů. Plech na pečení vyložte pečicím papírem a položte na něj rozválené těsto. Bude se péct jen tak, na plechu, bez formy.
2. Do misky odměřte zakysanou smetanu, žloutky, sůl, kmín a krátce promíchejte.
Tuto smetanovou směs rozetřete na těsto, nechte přitom 5 centimetrů od kraje volných.
3. Řepu nastrouhejte nahrubo a rozložte na smetanovou náplň. Fetu rozdrobte a ozdobte s ní řepu. Okraje těsta postupně a po malých kouscích přehněte kolem dokola
přes náplň tak, aby koláč dostal půvabný skládaný rantlík a náplň nemohla vytéct.
4. Pečte 25-30 minut, až okraje těsta zezlátnou, smetanová náplň zpevní a feta se
částečně rozteče. Podávejte posypané nasekanými bylinkami, neb vaše srdce po nich
stejně touží. Řepa miluje mátu, petrželku, dobromysl i tymián.
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Plán kulturních akcí
podzim 2017

Knihovna
Jako každý rok, tak i letos pořádá knihovna předvánoční bazar knih.
Tentokrát bude v nabídce celá řádka nových knih za přijatelnou
cenu. Určitě se přijďte podívat v sobotu 25. listopadu do naší knihovny od 14 do 17 hodin.

28. 10. 2017

Lampiónový průvod (sraz na hřišti Přemyšlení,
s lampióny na fotbalové hřiště ve Veltěži, zakončení
ohňostrojem)

V letošním pro mne jubilejním roce v knihovně musím připomenout
skvělé čtenářky, které věrně chodí do knihovny déle než třicet let. Paní
Šalanská z Přemyšlení, paní Rosenbergerová ze Zdib a paní Černochová
z Veltěže si za věrnost zaslouží novou knihu. Tu také dostanou mladí
čtenáři na koci roku, kteří rádi a hodně čtou.

10. 11. 2017

Můžu k tobě? – představení divadla Artur (obsazení
Pavlína Mourková, Eva Decastelo, Kristýna
Podzimková, Lucie Linhartová, Bořek Slezáček,
Miroslav Šimůnek, Jindra Kriegel, Josef Hervert)
předprodej vstupenek na pokladně OÚ Zdiby

Touto cestou velice děkuji paní Aleně Wachtlové za vytvoření webových
stránek www.knihovnazdiby.cz a jejich aktualizaci. To vše dělá nezištně
ve svém volném čase. Na stránkách knihovny najdete každý měsíc nové
knihy a také upozornění na změny, které se v knihovně dějí.

18. 11. 2017

Hasičská zábava

3. 12. 2017

Vánoční trhy s rozsvěcením vánočního stromu
na sokolovně 15:00-17:30 – vystoupení dětí
ZŠ a MŠ Zdiby, ochotníci Zdiby, křest kalendáře
TJ Sokol Veltěž, vánoční svařák, živý betlém, jízda
na ponících.

7. 12. 2017

Zájezd na vánoční trhy v Drážďanech

8. 12. 2017

Mikulášská besídka pro děti v sokolovně

13. 12. 2017

Vánoční besídka nejen pro seniory od 16:30
vystoupí děti ZŠ a MŠ Zdiby, hosté Ernesto Čekan
a Přemysl Pálek

17. 12. 2017

Zpíváni s Meluzínou v kostele

24. 12. 2017

Zpívání v kostele ochotníci

Nepoctivé čtenáře upozorňuji, že výpůjční doba činí jeden měsíc!
Hana Jandovská, knihovnice

Obecní knihovna Zdiby
Vás srdečně zve na

Velký předvánoční
bazar knih
v sobotu 25. listopadu 2017
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 !

Sokolovna Veltěž
Sokolovna
Veltěž
10. listopadu
2017 v 19 hodin
10.
listopadu
2017 v 19 hodin
Vstupné: 100 Kč
Vstupné: 100 Kč
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Oslavy 790 let Brnek
Začátkem září jsme si k příležitosti 790 let první písemné zmínky
o Brnkách připravili slavnostní odpoledne, na kterém se předvedli
naši hasiči malí i velcí, vystoupily děti Základní a Mateřské školy
pod vedením svých učitelek, představení si pro nás připravil i dramatický kroužek našich nejmenších a pak už nastoupili skoro profesionálové zdibští ochotníci.
Děti si mohly zaskákat ve skákacím hradě, svézt se na konících nebo
na skluzavce, vyrobit nějakou keramiku. U stánku včelařského dolu jste
mohli obdržet přívěsek nebo magnetek, který jste si vyrobili anebo se
občerstvit dolskou medovinou. K prohlédnutí byl vůz společnosti Ipodec,
který zajišťuje svoz komunálního odpadu v naší obci. Občerstvení zajišťovali dobrovolní hasiči, k ochutnání byl také trdelník či bramborové spirály
a chutné hamburgery. K tanci a poslechu nám zahrál revival Smokie, Tina
Turner, Suzi Quatro a Ina Urbanová. Každý měl příležitost si tento den
užít po svém.
Jana Hyklová
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Myslivost – procházka se sokolníky
Vzhledem k oblibě tradiční procházky s myslivci jsme se rozhodli uspořádat větší
akci zaměřenou na lovecké dravce. Podařilo se nám zajistit účast profesionálních
sokolníků a tak v neděli 17. září od 15 hodin proběhlo za velkého zájmu veřejnosti
setkání ve větrušických zahradách.
Protože jsou tyto akce zaměřeny především na děti a mládež, oslovili jsme především okolní
školy, obecní úřady i větrušický Klubíček, aby pomohly s propagací. Přiznáváme, že účast dětí
i dospělých nás mile překvapila. Na sraz u větrušického fotbalového hřiště přišlo asi 60 dětí,
od těch nejmenších až po školáky, za doprovodu zhruba 60 maminek i tatínků. Bylo vidět,
že někteří to pojali jako rodinný výlet, k čemuž jistě dopomohlo pěkné teplé počasí.
Na úvod přivítal všechny přítomné myslivecký hospodář pan Matějka a pak se již programu
ujali sokolníci se svými svěřenci. Nejdříve seznámili účastníky s historií sokolnictví od starověku, přes rozkvět ve středověku, útlum související s vývojem palných zbraní až po obnovu
oboru v současnosti, kdy opět vznikají zásluhou nadšenců sokolnické spolky, které provozují
jak předváděcí, tak sportovně-lovecké sokolnictví.
Následovalo seznámení se zoologií jednotlivých druhů dravců a sov a též se zásadami sokolnictví, cvičebními pomůckami apod. Dalším bodem programu byly ukázky kondičního létání
například na větve okolních stromů či přelety mezi sokolníky s přistáním na sokolnickou
rukavici. Vrcholem pak byla ukázka lovu králíka, kdy vypuštěný dravec zaútočil na kořist, kterou byl právě králík, ale pouze plyšový, aby se děti nevylekaly. Určitě nejatraktivnější byl přímý
kontakt s předváděnými dravci, kdy si děti mohly pohladit sovy pálené, puštíka či jestřába
a také si vyzkoušet, jaké to je, když jim na rukavici přistane dravec či sova.
Při statických i letových ukázkách byly k vidění jak u nás běžné druhy ptáků, tak druhy
cizokrajné. Byl to puštík obecný Oskar, výr velký Robert, sovy pálené Eliška a Richard, jestřáb
lesní Zara, sokol stěhovavý, který se jmenuje Konrád, ačkoli je to samice, dále pak káně lesní
Ruda, káňata Harrisova Rita a Harry, orel mořský Gerda a nakonec orel bělohlavý Siki.
K jednotlivým druhům dravců se vrátíme podrobněji v některém z příštích vydání Zpravodaje.

Soustředění všestrannosti
a fotbalu 2017 Sokola Veltěž
V letošní roce se poprvé konalo soustředění všestrannosti společně s fotbalovou
přípravkou. Jako každoročně se konalo na veltěžském hřišti a to od středy
24. do neděle 27. 8. 2017.
Větší děti spaly ve stanech, ostatní dojížděly s rodiči na místo konání. Ráno se začínalo
společnou rozcvičkou a snídaní, pak byl program oddělen podle náplně soustředění jednotlivých oddílů. Děti ze všestrannosti trávily dopoledne tréninkem a zážitkovými hrami,
na které byly pozvány i odborné trenérky na různé ukázky tréninku z atletiky nebo her
na podporu sounáležitosti a jednání ve skupině.
Odpoledne byl čas věnován volnočasovým aktivitám s cílem rozšířit znalosti dětí
a výtvarného rozvoje. První výlet byl autobusem PID do Panenských Břežan do horního
zámku Oblastního muzea Prahy-východ, příspěvková organizace Středočeského kraje,
která zde vybudovala Památník národního útlaku a odboje. Moderní interaktivní expozice
památníku „Zločin a trest“ ukázala dětem jedno z nejhrůznějších období českých dějin.
Během prohlídky se děti seznámily s událostmi vedoucími k rozpadu první Československé republiky, spatřily unikátní repliku „pankrácké gilotiny“, prošly vlakem symbolizujícím transporty židovského obyvatelstva do koncentračních táborů a byly svědky zločinů
vysokých představitelů Protektorátu Čechy a Morava. Na závěr si prohlédly s výkladem
Kapli sv. Anny, Návrh kaple byla svěřena Janu Blažeji Santinimu-Aichelovi, který zde
vyprojektoval rozvinutou paprsčitou centrálu. Náročná stavba je postavena na kompozici
exteriéru a komplikovaného vnitřního prostoru, jehož ústředním estetickým tématem
je světlo, pronikající okny v lucerně kopule. Kromě dodatečné přístavby sakristie
v roce 1738 nebyla kaple přestavována, zachovává tak plně původní myšlenku Santiniho
projektu.
Též jsme s dětmi pěšky navštívili i historická místa ve Zdibech, jako je Památník padlých
a zemřelých vojínů a i zámek Zdiby, a to spolu se zámeckým parkem a kamenotiskařskou dílnou. Odborný výklad o historii zámku byl podbarven večerní atmosférou
a pověstmi se strašidelnou tematikou.
Zbytek času byl vyplněn výtvarnou činností, jako bylo zdobení bavlněných taštiček,
malování na kameny a odlitky s motivem květin nebo zvířat nebo tvoření z přírodních
materiálů, sesbíraných při tematických procházkách obcí.
Zakončení soustředění bylo tradičně spojené s opékáním buřtíků a nově i konanou
velkou noční bojovkou po vsi. Myslím, že si to všechny děti užily a budou se těšit na další
soustředění. Velké díky patří trenérkám všestrannosti a trenérům fotbalové přípravky,
kteří s dětmi nocovali ve stanech, dělali snídaně, připravovali program, trénovali a hlavně
s dětmi byli.
Magdalena Česneková
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Na závěr musíme ocenit moderátorský výkon sokolníka, který dokázal upoutat pozornost dětí
a zapojit je do aktivní účasti při předvádění. Bylo to příjemné odpoledne, které přispělo nejen
k propagaci sokolnictví a myslivosti, ale i ke zpestření kulturního života okolních obcí.
Ing. Jindřich Trpák
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nohejbalový trunaj
V sobotu 16. září se na nohejbalovém hřišti u sokolovny ve Veltěži
konal VI. ročník nohejbalového turnaje O pohár starosty obce Zdiby.
Nejlepším hráčem byl vyhlášen Viktor Epstein.
Pořadí na prvních třech místech:
1. TREZOŘI
2. KLINGONI

NÁRODNÍ ÚSTAV DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

3. GOLDEN HILLS KILLERS

Topolová 748, 250 67 Klecany

nabízí pracovní místo

Fyzioterapeut/ka
Kvalifikační
předpoklady:
Jiné
požadavky:

vyšší odborné, bakalářské, vysokoškolské
příjemné vystupování, nekonfliktnost,
odpovědnost, samostatnost, trpělivost, ochota
podílet se na prestiži kliniky

Co nabízíme:

HPP v novém moderním prostředí, příjemný
a dobrý kolektiv, zajímavou terapeutickou práci
na rehabilitačním ambulantním úseku kliniky a LTV
u hospitalizovaných pacientů na jednotlivých odděleních. Možnost profesního růstu, 6 týdnů dovolené.
V budově jídelna – příspěvek na stravování, posilovna,
dětská skupina

Poznámka:

Nemáme možnost ubytování. Spojení autobusem
od metra Kobylisy 10-15 minut. Informace s prohlídkou kliniky předá vrchní sestra Marie Nováková.
Strukturované životopisy zasílejte na uveřejněný
e-mail.

Kontakt:

e-mail: marie.novakova@nudz.cz
telefen: 283 088 465

biatlon – vzpomínka na léto
Vážení starostové,
posíláme vám pozdrav z letního soustředění biatlonového oddílu.
Chceme vám poděkovat za podporu, velmi si jí vážíme.
Soustředění se zúčastňují úplně všechny děti. Čtyři trenéry doplňují ještě dvě maminky. Děti
jsou na týden bez telefonů, fungují jako tým.
Máme možnost jim předávat hodnoty kamarádství, vzájemné pomoci, povinností i her. Samozřejmě zvyšujeme sportovní výkonnost. Ubytováni jsme ve skromných podmínkách, trénujeme
bruslení na krásné cyklostezce v okolí kladrubského rehabilitační ústavu, okolní lesy zpříjemňují
dřinu při běhání. Některé děti se tu naučily nejen na bruslích, ale i na kolečkových lyžích,
ve střelbě je zlepšení znát u všech. Průběžné momentky ze soustředění můžete sledovat
na facebookovém oddílovém profilu @biatlonklecany.
Materiální vybavení, nezbytné pro fungování oddílu, nemůžeme pokrýt jen z příspěvků,
proto jsme vděční za podporu obcí Zdiby, Husinec, Řež a města Klecany. Děkujeme!
Za Biatlon Klecany, trenéři, děti i rodiče

známky – Sokol Veltěž
Známky Sokola a sletové známky mohou přispívající členové naší jednoty
uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách u paní Jany Hyklové (výše členského příspěvku stanoveného ČOS 100 Kč pro přispívající
členy a výše známky pro slet je 50 Kč).
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Lidové moudro:...

Pomůcka:
Pryskyanoa
Atair
řice
maat, spin

Posílati
depeši Lotyšské Domácky
Otakar
kabelem platidlo



Bývalé
státní
sanatorium

Cvičení

Starořek Okamžitě



Výplň
okenních
křídel

Sevření

Lyže
(zast.)

Člen
lodní
posádky

Hebrejské
muž. jm.
Úžas
(bás.)

Den
v týdnu
Čichový
orgán

Nadávat



2. díl Domácky Kaprovitá
tajenky
Alina
ryba

Tyran
Amilův
druh
Domácky
Dolores
Hloupá
žena

Mezon K
Nápor

Hle
(nář.)

Moment
hybnosti
Setina
hektaru

Ženský
hlas
Domácky
Olga
Vápencová oblast

Osamocena
Místo
toho

Lehčeji
Omastek

Básnický
zápor
Druh
buvola

Titěrný
člověk
Polovina
(nář.)

Lyžařský
vosk
Ženské
jméno

Značka
astatu

Harmonie
Heslo
Částice
hmoty
Obtížný
hmyz

Umění
Zkomponovat

Říční
korýš

Jméno
politika
Palmeho
Botička

Stolička
Sloven.
„síto”

Vrstva
zemské
kůry
Beduínský
plášť

Osud
Kód
letiště
Londýn

Papoušek Značka
radiánu
Prezent
Druh
nádoru

Zbrojnoš
Stará
dutá míra

Čtvrtarchový
formát



Anglicky
„inkoust”

Dálava
Domácky
Daniel

1. díl
tajenky



SPZ
Kolína

Volání
o pomoc
Zemní
násep

3. díl
tajenky

Japonská
potápěčka
Omarova
družka

Hvězda
v souhvězdí Orla
Sjezdit

Oddělení
technické
kontroly
Eliška

Ovinout
Edém
Název
písmene
X

Napomínati

Moje
Značka
plynových
spotřebičů
Zhoubná
nemoc
Řeka

Sloven.
„jistota”
Římských
49

Jakost
půdy

Perský
koberec

Podmítat

Mužské
jméno

Planetka

Mistři
popravčí

(Tajenka: Obtížné není děti dělat, ale živit je.)

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

