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Vítání občánků

Den válečných veteránů

Již potřetí jsme v tomto roce vítali naše nemladší občánky, na obecním
úřadě jsme se sešli v pátek 10. 11. 2017 a pan starosta přivítal celkem
13 dětí (9 dívek a 4 chlapce). Všem zúčastněným přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti.

Každého 11. dne 11. měsíce v roce přesně v 11 hodin se ve Velké
Británii zastaví na dvě minuty život. Již od roku 1919 je tímto
způsobem v den podpisu příměří, jímž byly ukončeny krvavé boje
první světové války, uctívána památka padlých.
Avšak nejen zde. 11. listopad je jako Den veteránů nebo Den
vzpomínek slaven i v ostatních demokratických zemích Evropy,
v USA a Kanadě, kde si lidé jako vzpomínku na padlé vojáky dávají
do klopy květ vlčího máku. Od listopadu 2001 je tento významný
den připomínán i v České republice.
Ve Zdibech jsme si letos tento den připomněli v pátek 10. listopadu
u památníku padlých.
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Sociální služby
Populace stárne a Zdiby nejsou výjimkou. Zvyšuje se věk, kterého se
většina lidí dožívá, a zároveň narůstá počet obyvatel, kteří tím pádem
potřebují naši pomoc.
Často stačí jen poradit, na koho se obrátit, kde požádat o pomoc
či podporu, kde a kdo pomůže s péčí o naše blízké. I když nejsme obec
s rozšířenou působností, město s počtem 10 000 obyvatel, tak je třeba
takovou problematiku včas řešit. Ve Zdibech je již 3 500 trvale hlášených
obyvatel, což je cca 3× víc než v roce 2002. V některých částech naší
republiky jsou obce této velikosti okresními městy. Zejména v oblasti
sociální politiky nesmíme podléhat dojmu, že sousedíme s Prahou a tam
je všeho dostatek. Opak je pravdou, a proto pro vás chystáme návody
a postupy, jak postupovat v určitých složitých životních situacích
a na které instituce se v takových případech obracet.
Jan Tvrdý
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e-mail: dobrevova@obeczdiby.cz
Účetní
telefon: 284 890 396
e-mail: cibulkova@obeczdiby.cz
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Velitel Obecní policie Zdiby
Luděk Wachtl
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podĚkování
V neděli 8. 10. dopoledne jsem
projížděl ulicí Průběžná v křižovatce s Chaberskou, místě dvou protilehlých autobusových zastávek
a přechodu pro chodce. Vozovka
je dělena souvislou bílou čarou.
Právě zde mi začal předjíždět s
vozem KIA nezodpovědný řidič,
který mne nejen omezil, ale i ohrozil. Kdyby ze zatáčky v protisměru
vyjelo auto, měli jsme všichni
problém.
Za tímto vozidlem jelo služební
vozidlo označené majáky a nápisy
Obecní policie ZDIBY, což řidič Kii
vůbec nezaznamenal. Provoz
za sebou nesledoval ani v době
zahájení riskantního předjíždění.
Příslušník policie reagoval okamžitě a razantně. Zapnul majáky,
viníka na parkovišti (pod kamerami)
zastavil a jeho hazardní jízdu řešil.
Jezdím pro vnuky do školy často.
Dopravní situace je ve Zdibech,
zvláště v oblasti školy, školky
a provizorní jídelny velmi problematická a vyžaduje maximální
pozornost učitelek a ohleduplnost
řidičů pro zajištění bezpečnosti
dětí při přecházení rušné vozovky.
Je dobře, že OP dopravu řídí
v nejrušnějším čase svojí přítomností, kontroluje prostřednictvím
kamerového systému.
Zdiby mají aktivní OP. Za ochranu
zdraví dětí, ale i plnění řady dalších
činností, které nejsou na první pohled vidět, jim patří poděkování.
Kolář

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
rok 2018 – 100 let vzniku samostatného
československého státu je pro nás nejen
rokem oslav, ale také rokem volebním.
Čekají nás volby prezidentské a volby
komunální. K volbám se v současnosti ani
nějak nehodlám vyjadřovat, mám k tomu
dlouhodobě neměnné stanovisko – CO SI
LIDI ZVOLÍ, TO MAJÍ. A nebo také mají, co
si zaslouží . Ve finále je totiž nepodstatné,
kdo povede naši republiku nebo obec.
Nikdo tu není navěky a časem se najde
někdo jiný. Jedinec je nic. Podstatné je
společenství jako celek a stát musí být
vždy víc než život jedince. Historie se
opakuje, pouze se odehrává v jiné

době. Podstatné je, že náš národ nadále
přežívá. Podívejte se desítky nebo stovky
let zpět a zjistíte, že vždy na prvním místě
bylo zajištění bezpečnosti obyvatel.
Ať to byly hradby kolem měst nebo se
za Přemyslovců prováděly záseky
v hlubokých hvozdech a v současnosti
jsou to kamerové systémy, hasiči
a policie. Vše kvůli naší bezpečnosti,
pouze se vše adaptuje na dobu, ve které
žijeme, a díky tomu jsme tu i nyní a rok
2018 může být rokem oslav 100 let
vzniku samostatného československého
státu. Jsou etapy existence našeho národa, na které můžeme být hrdi, a pak zase
naopak. Každopádně náš národ přežil
více než tisíc let a jsme tu stále.
Připravujeme v příštím roce nejen tradiční
akce, ale zároveň se chceme zaměřit
i na toto významné výročí.
To, že příští rok bude lepší než ten
současný, nikomu z vás nemohu zaručit.
Každopádně přeji naší republice, naší obci
a vám všem do roku 2018, ať se máme
všichni lépe, ať se nám všem daří a těm
co to potřebují, pevné zdraví a štěstí tolik,
kolik je potřeba pro spokojený život.
Jan Tvrdý

Volby prezidenta České republiky
Obecní úřad Zdiby upozorňuje, že volební místnost pro volby prezidenta ČR je v ZŠ Zdiby – kontejnerová třída nad hlavní budovou
ZŠ Zdiby, ulice U Školy, ve dnech 12.-13. 1. 2018 a případné
2. kolo ve dnech 26.-27. 1. 2018.

podĚkování
Tělocvičná jednota Sokol Veltěž by touto
cestou ráda poděkovala Sboru dobrovolných hasičů ve Zdibech za pomoc
při odstraňování následků vichřice
v neděli dne 29. 10. 2017.

Co „nevíte“ o svých zastupitelích, aneb něco pro zpestření na Silvestra
Jednou z věcí, která mohla zásadně přilepšit mé peněžence je, že podle tvrzení jedné nejmenované osoby
mám obdržet 7 000 000 Kč od nejmenované společnosti za povolení výstavby. Během dalších dvou měsíců už
stejnou částku měli obdržet i oba dva místostarostové. Tvrdit, že to není pravda, je zbytečné a přesvědčovat ty
trouby, co tomu věří a šíří to dál, nehodlám. Protože: Jisto je, že pařez zůstane pařezem a vůl volem – jak bylo
řečeno ve filmu Cech panen kutnohorských. K tomu doplním: Koho svrbí, ať se drbe. Rád bych, aby ti, co tomu
věří, nebyli za takové trouby, jako jsou teď, a ti, co to šíří, nebyli za lháře. Lze tomu napomoci jednoduchým
způsobem. Stačí, když mi ten šiřitel oněch 7 000 000 Kč daruje, a z těch, co tomu věří, nebudou hloupí troubové, a ti, co to šíří, nebudou za lháře, a závistivci budou mít co závidět. Samozřejmě ty peníze řádně zdaním
a přiznám, aby to bylo možné doložit.
Ještě nedávno jsem podle informací z obce vlastnil polovinu polí na Brnkách a mělo se na nich stavět, ale nedávno jsem se dozvěděl, že už to vlastní místostarosta Žáček a za obecní peníze si tam táhne kanalizaci.
Podle toho bychom byli asi jedni z největších boháčů v obci. Bral bych to, nebudu tvrdit opak. Jen se mi ty
pozemky nějak nedaří dohledat. Asi to bude brzy vlastnit zase jiný zastupitel.
Když ty milióny dostaneme, tak uděláme oslavu a pivo bude samozřejmě zadarmo. Ale ne moc, protože,
když tolik zbohatnu, tak budu lakomější, než jsem teď. Než ta situace nastane, tak Vám přeji veselého Silvestra
a pití zatím musíte za svoje.
P.S. Až se dozvíme něco dalšího zajímavého o sobě, rádi se s vámi o to podělíme.
Jan Tvrdý
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Územní plán – změna č. 1
V minulých dnech byla zpracována firmou SAUL s. r. o. navrhovaná
Změna č. 1 ÚP a předložena dotčeným orgánům a veřejnosti
k připomínkování. Po vypořádání se s připomínkami a úpravě návrhu
zpracovatelem, předloží obec Zdiby návrh k veřejnému projednání.
Konečné znění Změny č. 1 územního plánu Zdib bude projednáno
na zastupitelstvu.
Jak je již nyní vidět na návrhu, změna je hlavně zaměřena na získání
pozemku na výstavbu a zřízení sběrného dvora, plnění závazků
z minulosti a úpravu etapizace dle jednotlivých lokalit obce v závislosti

na výstavbě komunikací a revitalizaci Přemyšlenského potoka. Také
úprava podmínek na ploše Z 19 (areál Autopalace) vychází z požadavku
zastupitelstva, a to na navýšení plochy zeleně v areálu. Zpracovatel již
v této fázi potvrdil, že zábory se záměrem na výstavbu s 1. a 2. třídou
ochrany ZPF jsou možné pouze z velmi závažných důvodů ve veřejném
zájmu. A nic na tom nemění fakt, zda se jedná o změnu nebo nový územní plán. Zákon mluví jasně, ochrana zemědělské půdy je na prvním místě.
Pokud někdo tvrdí něco jiného, nezná nebo špatně pochopil výklad zákona.
Jiří Žáček – pověřený zastupitel*

Podle zákona 183/2006 Sb. je hlavním úkolem
pověřeného zastupitele soustavné sledování
průběhu změny ÚP a včasný přenos informací
mezi zastupitelstvem obce, pořizovatelem
a projektantem ÚP. Nemá žádnou rozhodovací
pravomoc.

*

Nová svodidla v Přemyšlení

Krátké info o tramvaji

Po třech letech snažení a díky vedení Středočeského kraje byla žádost o umístění
svodidel na silnici Průběžná u rybníka v Přemyšlení korunována úspěchem a svodidla instalována. Pět olší, které byly kvůli zapuštění svodidel odborně odstraněny
zahradnickou firmou, budou zasazeny zpět.
Doufáme, že toto bezpečnostní opatření sníží počet aut skákajících do rybníka. V letošním roce
se takto vykoupala dvě vozidla. Na zvyšování bezpečnosti na ulici Průběžná budeme postupně
pracovat v souladu s již zpracovanou bezpečnostně-dopravní studii, umístěnou pro informaci
na webových stránkách obce. V současné době pracujeme na umístění chytrých semaforů
v obci, dokončení veřejného osvětlení v oblasti V Remízkách, zřízení přechodu pro chodce
mezi cukrárnou a obchodem a dobudování autobusových zastávek.
Jiří Žáček
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Ateliérem DIPRO byla dokončena studie o proveditelnosti záměru stavby
tramvaje z Kobylis do Zdib se záchytným parkovištěm u obce Sedlec.
Tato studie byla zaslána na Středočeský kraj, kde byla doplněna
o ekonomickou rozvahu, a předána k projednání na zastupitelstvo kraje,
které projekt buďto odsouhlasí, nebo zamítne. Po případném odsouhlasení zastupitelstvem Středočeského kraje a zanesením do plánu investic,
budou práce na projektu pokračovat zpracováním výkresové dokumentace a vykoupením pozemků. O všech nových informacích a provedených
krocích budete včas vědět a budeme vás informovat.
Jiří Žáček

www.obeczdiby.cz
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Zpráva o výstavbě Vybudování nástavby
ZŠ na budově MŠ Zdiby
Od posledního vydání Zdibského zpravodaje se událo spoustu věcí.
Bohužel se zhotoviteli opět nezdařilo dodržet termín dokončení
1. a 2. NP budovy MŠ. Ještě před vypršením druhého termínu dokončení
byli vyzvání jednatelé obou společností k jednání. Tentokráte se dostavili
i zástupci společnosti Auboeck, kterým byly vysvětleny veškeré potíže
s touto stavbou. Tato společnost začala ihned jednat. Došlo k výměně
stavbyvedoucího a na stavbě se začalo konečně pracovat. Nový manažer
projektu ze společnosti Auboeck vypracoval nový harmonogram, ve kterém se zavázal ke splnění termínu otevření MŠ k 1. únoru 2018. Vím, že
rodiče malých dětí, které mají navštěvovat tuto MŠ, nejsou touto zprávou
nijak nadšení, ale věřte tomu, že děláme vše, co je v našich silách, aby se
alespoň tento termín již opravdu dodržel.
V současné době jsou na nástavbě ZŠ téměř dodělány třídy a začínají se
dělat obklady a dlažby. Jsou hotovy rozvody elektro, topení a vzduchotechnika včetně rekuperace vzduchu. Ve 2. NP, tedy v prostorách MŠ,
jsou již třídy hotové, položeny koberce, marmolea. Zahájili jsme stěhování
vybavení, které bylo uskladněno v prostorech bývalého areálu Tesly.
V 1. NP je potřeba ještě dokončit obložení kuchyně a dlažby, dokončit
vybavení kuchyňským zařízením. Je hotova nová vzduchotechnika
a veškeré rozvody. V prostorách jídelny je dokončena skleněná přístavba,
v současnosti se pracuje na hlavním vchodu do jídelny, kde se budují
nové toalety. Zázemí kuchyně – sklady jsou již téměř dokončeny.
Začíná se provádět montáž opláštění výtahu a schodiště, které bude
sloužit k přístupu dětí do Základní školy a také jako únikový východ
z Mateřské školy. Probíhají práce na zateplení budovy a začne se budovat vsakovací jímka na dešťové vody.
Práce je stále ještě dost, ale věřím tomu, že se zhotoviteli podaří vše
splnit.
Zdeněk Jurkeník

Goodman Zdiby logistics centre
Krajský úřad Středočeského kraje zveřejnil 12. 12. 2017 doplněnou a přepracovanou dokumentaci vlivů záměru „Goodman Zdiby logistics centre“ na životní prostředí. Zároveň obec
Zdiby zveřejnila informaci na úřední desce, kde bude vyvěšena na dobu 30 dnů.
Podrobnější informace je zveřejněna na internetových stránkách Středočeského kraje
www.kr-stredocesky.cz a v Informačním systému CENIA www.cenia.cz/eia spolu
s textem přepracované dokumentace pod kódem STC 1980.
S odvoláním na znění §8 odst. 3) zákona může veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány
a dotčené územní samosprávné celky zaslat své vyjádření k přepracované dokumentaci
Krajskému úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o přepracované dokumentaci
na úřední desce, tj. do 11. 1. 2018.
Případně předávejte vaše podněty k mým rukám, nebo na e-mail zacek@obeczdiby.cz,
kdy vaše podněty společně se stanoviskem obce jako místostarosta pověřený zastupitelstvem za obec předám na KÚ.
Jiří Žáček

Třídění odpadu
Vyspělé státy západní Evropy skládkují méně než jedno procento odpadů, v Česku
končí na skládkách polovina. Během několika let se v ČR tento podíl bude muset
výrazně změnit, protože začnou platit nová evropská pravidla pro nakládání
s odpady.
I obec Zdiby má zájem na tom, aby její obyvatelé třídili co nejvíce. Proto důležitou kapitolu
v komunálním hospodářství tvoří nastavení spravedlivého přístupu k lidem, kteří třídí odpad.
Tomu by měla napomoci připravovaná obecně závazná vyhláška, kde bychom rádi zavedli
v průběhu příštího roku dva tarify poplatků podle toho, jak často budou vyváženy popelnice
s komunálním, tedy netříděným odpadem (1× týdně nebo 1× za 14 dní). Tato vyhláška bude
zveřejněna po případném schválení na zastupitelstvu obce Zdiby na webových stránkách
obce.
I nadále budeme hledat místa pro zbudování nových malých kontejnerovišť na tříděný odpad
tak, aby v letech 2022-2025 bylo možné úplně zrušit vyvážení komunálního odpadu,
jak plánuje evropská komise životního prostředí. Chceme tento proces zavádět postupně,
aby si lidé zvykli, a udělat odkladová místa hezká a čistá.
Jiří Žáček

Cíl – čistá a upravená obec
Zrušením kontejnerovišť u Syslováku a u Atrie na hlavní ulici Průběžná
byla ukončena první (ale podle mne snad nejdůležitější) z mnoha budoucích etap „zkrášlení“ naší obce. Ve spojení s přestavbou a opravou
stanic autobusů, zbudováním přechodů, úpravou a výsadbou stromů,
opravou Obecního úřadu, postupným upravováním designu malých
kontejnerovišť atd. se snažíme změnit vzhled obce k lepšímu. Záleží
nám na ní, a byli bychom rádi, kdyby lidé bydlící ve Zdibech měli alespoň trochu pocit, že se někdo o prostředí, kterým nejenom projíždějí,
ale také kde žijí, stará.

Sázení 80 stromů ve Zdibech
1. a 9. listopadu 2017 proběhla veliká akce, sázení stromů ve Zdibech.
Bylo vysázeno 80 slivoní a 80 jedlých jeřabin společností Sázíme stromy
podél sídliště Central Group od rybníka v Přemyšlení až na konec sídliště.
Více na www.sazimestromy.cz

V příštím roce plánujeme dobudování zastávek, doplnění dvou přechodů pro chodce, zbudování dvou chytrých semaforů u Cihelny a u školy,
popř. s napojením třetího při výjezdu na hlavní ulici Pražskou. Rádi
bychom také dosadili chybějící zeleň podél celé hlavní ulice Průběžná.

Jiří Žáček

Jiří Žáček
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Ve Zdibech stoupá počet projíždějících vozidel
Statistika 9/2017, Pražská od kruhové objezdu ve směru na Prahu, denní
hustota provozu 4739 vozidel, průměrná rychlost na povolené
50 km/hod. je 51 km/hod., max. rychlost 163 km/hod. Pražská u CLC
ve směru na Prahu, denní hustota provozu 4815 vozidel, průměrná rychlost na povolené 50 km/hod. je 52 km/hod., max. rychlost 160 km/hod.

Průběžná × U Cihelny ve směru na Klecany, denní hustota provozu
590 vozidel, průměrná rychlost na povolené 30 km/hod. je 39 km/hod.,
max. rychlost 87 km/hod. Stále více kamiónů využívá komunikaci Pražskou, a to obousměrně.
Luděk Wachtl, vedoucí OP Zdiby

Příspěvky na této dvoustraně: Luděk Wachtl, vedoucí OP Zdiby

odložená lednička

pošta v nesnázích

Dne 26. 10. 2017 v 15:30 byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna místostarostou obce p. Jurkeníkem, že si občan poznamenal RZ vozidla,
jehož řidič odložil starou ledničku u kontejnerů na tříděný odpad (Klíčanská, Zdiby). Za pomoci evidencí a Obecního kamerového dohlížecího
systému byla vytipována a zadokumentována cesta bílé dodávky
z Prahy. Strážník dne 17. 11. 2017 vypátral řidiče z Klecan a uložil pokutu
příkazem na místě ve výši 1 500 Kč.

1. 11. 2017 ve 12:27 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna občanem a následně pracovnicí České pošty, že nedaleko od Úřadovny zdibských strážníků sjelo poštovní vozidlo ze stráně. Na místo byl okamžitě
vyslán strážník s horolezeckým lanem k zajištění vozidla a dvě posádky
komunální údržby. Poštovní vozidlo se podařilo vytáhnout na komunikaci.
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uzavření komunikace

nález štěněte

Dne 2. 10. 2017 ukončila Obecní policie Zdiby (po 9 dnech šetření)
případ neoprávněného přemístění dopravních značek a zcela uzavření
krajské silnice, včetně úmyslného poškození obecního majetku. Strážníci
příkazem na místě uložili pokuty v celkové výši 10 000 Kč. Aktéři mají
nově i zápis v evidenci přestupků a ve svém volném čase dobrovolně
pomohou s údržbou zeleně ve sportovním areálu.

Dne 7. 11. 2017 ve 13:45 bylo na křižovatce K Holosmetkům × Na Brnky,
Zdiby nalezeno štěně (staré cca 3 měsíce) asi Amerického stafordšírského teriéra. V odpoledních hodinách se strážníkům podařilo dohledat
majitele z Holosmetek.

orkán

dopravní nehoda

Dne 29. 10. 2017 se přes Zdiby prohnal orkán (9:00 hod., síla větru
117,6 km/hod. dle ČHÚ). Došlo k vytopení Úřadovny OP Zdiby, poškození areálu MŠ, OP a ke zranění strážníka. Ten byl převezen do Nemocnice
na Bulovce. Jednotka dobrovolných hasičů obce Zdiby, včetně starosty
a dalšího strážníka zasahovala v dalších cca 13 případech.

Dne 3. 11. 2017 ve 14:52 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna o dopravní nehodě
na křižovatce Pražská × Průběžná ve Zdibech. Na místě zasahovala Jednotka dobrovolných
hasičů obce Zdiby, hasiči ze stanice Neratovice, Praha a Zdravotnická záchranná služba
Středočeského kraje. Strážníci až do večerních hodin řídili křižovatku a následně předali dopravním policistům kamerový záznam o průběhu nehody z Obecního kamerového dohlížecího
systému Zdiby (OKDS).
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začátek Školního roku
v Mateřské škole
S ohledem na probíhající rekonstrukci budovy mateřské školy, jsme
ho tentokrát zahájili na detašovaném pracovišti ve žlutém a zeleném
pavilonu, kde paní učitelky přivítaly děti, které již do mateřské školy
docházely v loňském školním roce.
Během září se děti účastnily Oslav 790 let obce Brnky. Děti za svoji
odvahu vystoupit před plným publikem sklidily velký potlesk. Ačkoli bylo
velmi málo času na přípravu, patří vystupujícím dětem a jejich rodičům
za podporu svých ratolestí velké poděkování.
Na konci měsíce jsme s dětmi navštívili zámek Veltrusy, prohlédli si
místní park i interiér zámku a v konírně poznali, co všechno obnáší
náročná péče o koně. Celý výlet si děti užily a na památku si vybarvily
omalovánku zámku.
Za MŠ Ivana Fialová

Divadlo Artur ve Zdibech
S divadelní hrou „Můžu k tobě“ nás v pátek 10. 11. 2017 navštívilo
divadlo Artur. Děj této komedie, která je napsána pro soubor Divadla
Artur, se odehrává v psychiatrické ordinaci doktora Flojda a v bistru
před ordinací. Do ordinace se svými problémy postupně přichází pětice
pacientů – stihomam, nymfománie, deprese vyšeptalých hvězd, fobie
a zlozvyky. Situační komedie z prostředí psychiatrické ordinace přibližuje
s humorem a ironií zamotané mezilidské vztahy a také psychické
novodobé civilizační problémy, které naši předci většinou neznali.
inzerce
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Svatomartinský lampionový průvod
MŠ Zdiby
Na svatého Martina, bývá dobrá peřina…
A pátek 10. listopadu 2017 i nadcházející sobota, kdy slavili svátek nositelé tohoto jména,
tuto pranostiku velmi dobře vystihovaly. To však neodradilo řadu dětí a rodičů z Mateřské
školy Zdiby k účasti na, v pořadí již druhém, lampiónovém průvodu. Tomu předcházel
projektový týden v mateřské škole, kterým se děti formou hry seznamovaly s legendou,
pranostikami a tradicemi spojenými se svátkem svatého Martina, vyráběly lucerničky, naučily
se nové písničky i básničky.
Průvod byl zahájen v 17 hodin před mateřskou školou, prošel ulicemi Zdib a Přemyšlení
a vrátil se zpět před mateřskou školu, kde už na všechny čekal Martin na bílém koni. Po jeho
poselství děti zarecitovaly básně a zazpívaly písně, odměnou jim byl svatomartinský penízek
a perníková podkova. Pro všechny účastníky průvodu byl připraven teplý čaj a občerstvení
připravené rodiči dětí. I přes nepřízeň počasí se vše zdařilo a všem, kteří se na tomto projektu jakkoli podíleli, patří ze strany mateřské školy velké poděkování.
Kolektiv MŠ

www.obeczdiby.cz
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vánoční trh
Dne 3. prosince 2017 se na hřišti zdibské sokolovny uskutečnil „Vánoční
trh“. Na stánku obce Zdiby se podávalo svařené víno a vánočka. Dětem
se líbila jízda na poníku a živý betlém.

Podle ohlasů od občanů se podařilo připravit krásné „Vánoční trhy
ve Zdibech“.
Luděch Wachtl

Mikuláš na Brnkách
V úterý 5. 12. 2017 navštívil park Na Návsi Mikuláš s andělem a třemi
čerty a rozdal dárky dětem z Brnek. Sešli se obyvatelé z celých Brnek
a při buřtech a občerstvení slavnostně rozsvítili vánoční stromek. Každé
dítě přineslo doma dělanou ozdobu a rodiče ji umístili na stromek. Hezký

večer byl zakončen ohňostrojem. Velký dík patří všem, co se na něm
podíleli, ale hlavně organizátorce celé akce Barboře Svatoňové.
Jiří Žáček
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Kalendář bude k zakoupení na Adventu na zámku a v Cukrárně ve Zdibech za 150 Kč.
Veškerý výtěžek z prodeje kalendáře bude použit na podporu aktivit TJ Sokol Veltěž.
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Hasičská zábava
V sobotu 18. listopadu se konala již tradiční Hasičská zábava. O hudbu
se i letos postarala kapela ExForbes, díky které se ihned po začátku
zaplnil taneční parket a vydrželo to tak až do pozdních večerních hodin. Moc děkujeme všem našim sponzorům, díky kterým se nám

i letos podařilo zábavu uspořádat. Nemalé díky patří samozřejmě
všem, kteří na zábavu dorazili a podpořili tak náš Sbor dobrovolných
hasičů. Věříme, že jste se bavili a že se v příštím roce znovu v tak hojném počtu potkáme na parketu!

Venkovní tělocvična
V sobotu 7. 10. 2017 proběhla brigáda v lese Na Čihadle, které se zůčastnili obyvatelé ze Zlatého kopce a okolí. Fitness stroje, které již předtím
usadila odborná firma, jsme doplnili lavičkami se stolky a připevnili u jedné lavičky šlapadlo pro ty, kdo rádi sportují v sedě. Dočistili jsme povrch
zanesený sklem z bývalé černé skládky, posekali zbývající zarostlý kout
v lese a prořezali další část našeho lesoparku.
Díky finanční pomoci Nadačního fondu zdravého životního stylu jsme
zakoupili 5 kusů venkovních fitness prvků, a tuto tělocvičnu pod širým
nebem otevřeli pro širokou veřejnost. Pár prvních nadšenců si již vyzkoušelo, jak se jim v této nové tělocvičně bude dařit posilovat fyzičku.
Po ukončení práce jsme domluvili u ohně organizaci, či spíše možnosti
rezervace, pro využívání ohniště i hřiště, a tak prosíme všechny zájemce
pro jejich případné akce, aby kontaktovali pana Karla Lešku,
telefon 775 968 913.
Jiří Žáček
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MYSLIVOST – SVATOHUBERTSKÁ MŠE
Každý rok se kolem 3. listopadu, svátku svatého Huberta, pořádají společenské akce k uctění tohoto patrona myslivců. Jsou to různé slavnosti, přehlídky trofejí, jízdy na koních i s kočáry, soutěže ve vábení jelenů
a také mše. Svatohubertská mše je mše svatá provázená sborovým
zpěvem a hudební produkcí loveckých dechových nástrojů. Kázání je
pak věnováno svatohubertské legendě a jejímu odkazu pro současnost.
Po příznivém ohlasu v loňském roce, také letos se v klecanském kostele Nanebevzetí Panny Marie konala svatohubertská mše. Uskutečnila se v sobotu
11. listopadu od 11 hodin za značného zájmu a účasti veřejnosti. Mše byla
zahájena průvodem myslivců v uniformách, kteří nesli obětiny, mezi které
patřil chléb, hroznové víno, bažanti, divoké kachny, orebice a sele divočáka.
Tyto obětiny byly složeny před oltář vyzdobený chvojím a krásným jelením
parožím.
Mši celebroval P. Pavel Kuneš, který se ve svém kázání věnoval jak historii
myslivosti, tak její úlohou v současnosti. Dotkl se také ochrany přírody,
zvláště pak její pokračující likvidace v naší příměstské oblasti, kdy naše
bezprostřední okolí není, vlivem civilizačních zásahů, již příliš vhodné
pro spokojený a zdravý život. Nabádal, aby v lidské činnosti nepřevažovaly
pouze materiální hodnoty, ale aby snaha o okamžitý zisk nezničila možnost
života v souladu s přírodou v budoucnosti. Nežijeme přece pouze pro sebe,
ale i pro budoucí generace. V průběhu mše byl čten žalm z bible a prosloveny přímluvy k Bohu.
Jak již bylo řečeno, svatohubertská mše je zpívaná a troubená. O zpěv se
postaral skvělý ženský sbor Klenota a o hudbu Podbrdští trubači. Byla přednesena Vackova Hubertská mše B-dur upravená pro borlici a čtyři lesnice.
Za úspěšný průběh mše patří poděkování všem, kteří přispěli k jejímu uspořádání. Doufáme, že se za rok opět sejdeme na svatohubertské mši a že se
její konání stane tradicí ve společenském životě města Klecany.
Ing. Jindřich Trpák
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Malý-velký zázrak
aneb Hormonální jógová terapie
Zaslechli jste již pojem „hormonální jógová terapie“? V současné době je
to hodně skloňované téma a z mého hlediska doslova „malý-velký“ zázrak!
Já sama jsem si díky ní dala do pořádku štítnou žlázu, se kterou jsem měla
problémy a musela denně užívat „umělé“ hormony. Hormonální jógová terapie
(dále jen HJT) umí ale mnohem víc!
Vytvořila ji brazilská psycholožka a jógová terapeutka paní Dinah Rodrigues,
která vystudovala mimo jiné filozofii a psychologii na Universitě v Sao Paulu. V současné době je paní Dinah neuvěřitelných 90 let a létá sama bez doprovodu po celém
světě a svoji zázračnou metodu předává dál. Říkám, že ona sama je chodící reklamou
své metody a důkazem, jak skvěle funguje!
HJT je dynamická forma jógy, která pomocí speciálních technik reaktivuje žlázy
s vnitřní sekrecí, a díky tomu dochází k aktivaci a harmonizaci hormonálního systému, zkrátka k vyrovnání hladiny hormonů ve vašem těle. A hormony – ty řídí
v podstatě celý organismus.
Cvičením dochází k detoxikaci těla, čistí se lymfatický systém, tělo se odvodňuje,
zvýší se kapacita plic, čistí se krev – zvyšuje se vaše celková imunita – což nyní
v podzimních měsících velmi oceníte! Budete nabití energií, zvýší se vám sebevědomí
i pocit sebedůvěry. Součástí cvičení jsou též cviky na zeštíhlení a cviky,
které účinně odbourávají stres. A protistresové cviky – co si budeme povídat –
se v dnešní uspěchané době hodí – řekla bych zcela všem. Jak ženám, tak mužům
tedy pomáhá účinně odbourávat stres, který může být příčinou mnoha zdravotních
problémů. HJT si umí poradit také s problémy se štítnou žlázou, u žen s projevy
menopauzy, ale také například s problémy s otěhotněním způsobené hormonální
nerovnováhou…
Účinky této metody jsou podloženy vědeckými studiemi. Na rozdíl od klasické jógy,
přináší velmi rychlé výsledky! Zvládnete ji i bez předchozí zkušenosti s jógou
a k jejímu praktikování nepotřebujete žádné speciální vybavení.
Autorka tohoto konceptu je v Brazílii velmi známá a vyučuje HJT po celé zemi.
Každý rok pořádá také semináře v Evropě – v Anglii, Německu, Švýcarsku, Španělsku
a mimo jiné také v České republice, kam se nám ji podařilo pozvat. Pořádá semináře
jak pro širokou veřejnost, tak pro učitele jógy, kteří se k ní mohou přihlásit na zkoušky. Měla jsem to velké štěstí – prošla jsem si obojím a získala tak všechny tři certifikace. Existuje totiž HJT pro ženy, HJT pro muže a HJT pro diabetiky – o jednotlivých
metodách se dozvíte více v příštích vydáních Zdibského zpravodaje, ale pokud jste
už nyní zvědaví, podívejte se na www.jogajana.com nebo na www.hortenzie.com.
A jak se můžete sestavu HJT naučit? Určitě je třeba najít si nejprve buď víkendový
seminář, měsíční nebo individuální kurz a sestavu zvládnout pod vedením certifikované lektorky. Potom již můžete cvičit v klidu domova, nezabere vám to více,
jak 30 minut se budete se cítit jako znovuzrození. Pokud víte, že se doma nedonutíte
či potřebujete provádění cviků zkontrolovat, můžete navštěvovat pravidelné lekce
HJT pro absolventy kurzů.
A pokud jste ze Zdib a okolí, mám pro Vás skvělou zprávu – kurz HJT můžete absolvovat přímo ve Zdibech, ve Studiu na Přemýšlení!
Přeji Vám krásné zimní dny!
Ing. Jana Hrabalová Bendová,
certifikovaná lektorka hormonální jógové terapie
pro ženy, muže a diabetiky od Dinah Rodrigues
V případě dotazů mě můžete kontaktovat na tel.: 725 718 816
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Odměna za účast v soutěži „Příběhy sokolských legionářů“
Děti z oddílu všestrannosti při Sokolu Veltěž byly odměněny za účast v soutěži
„Příběhy sokolských legionářů“ poznávacím zájezdem do nedaleké Prahy. Po slavnostním zahájení v T.J.Sokol Karlín, kde proběhlo přivítání a podrobné seznámení
s celodenním programem, se vyrazilo na společný oběd do restaurace U Fausta.
První zastavení bylo na Novoměstské radnici. Ta je jednou z národních kulturních památek
v Praze. V průběhu staletí se stala Novoměstská radnice svědkem mnoha dějinných událostí,
jak nás seznámil zdejší průvodce, v pramenech je uváděna již v roce 1377. V roce 1419 se
zde odehrála první pražská defenestrace – dav pod vedením Jana Želivského a Jana Žižky
svrhl z oken purkmistra, dva konšely a několik měšťanů a zahájil tak husitskou revoluci.
Ke druhé pražské defenestraci došlo na Novoměstské radnici v roce 1483 za náboženských
a politických nepokojů v pražských městech, které přerostly v povstání a politický převrat.
V roce 1518, kdy se Novoměstská radnice stala sídlem šestipanského úřadu, došlo k výrazné
architektonické úpravě budovy; v roce 1559 vyhořela a její přestavba trvala až do roku 1561.

V roce 1609 se zde sešli protestantští stavové, aby přiměli Rudolfa II. vydat Majestát zaručující náboženské svobody. V roce 1784, po sloučení pražských měst pod působnost jednoho
magistrátu, se radnice stala sídlem trestního soudu a po roce 1859 zakoupilo radnici Presidium zemského soudu. Při dalších opravách v roce 1905 byly objeveny cenné zachované
zbytky původní architektury, podle kterých rekonstruovali arch. Wiehl a Hilbert původní vzhled
radnice. Poslání radnice se během staletí měnilo. Z původně správního střediska Nového
Města se radnice stala sídlem soudu a prostory byly využívány jako vězení. Na odsouzení
zde například čekal v letech 1694-1695 vůdce chodské selské rebelie Jan Sladký-Kozina.
Celopražskou pozornost si vysloužil proces s legendárním loupežníkem Václavem Babinským
z roku 1839. Tzv. tiskové procesy z padesátých let 19. století přivedly do zdejšího vězení
např. Josefa R. Vilímka, Vincence Vávru nebo Františka Bozděcha. V roce 1894 se zde konal
politický proces s Omladinou, při
kterém bylo odsouzeno přes 70
osob, mj. Alois Rašín a Stanislav
Kostka Neumann. Na nádvoří
radnice se odbývaly i popravy
– poslední ještě za nacistické
okupace. Posledním vězněm byla
krátce Milada Horáková.
Další zastavení bylo po stopách
Anthropoidu. Kostel sv. Cyrila
a Metoděje v Resslově ulici se
zapsal do české historie tím,
že za II. světové války poskytl
útočiště českým parašutistům,
kteří v roce 1942 provedli atentát
na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Před
kryptou a v kryptě kostela jsme
se seznámili s expozicí věnovanou právě osudům statečných
parašutistů. Kromě základních
informací o období let 1938
až 1945 je výstava doplněna
o řadu unikátních předmětů
a audiovizí. V úvodu jsme viděli

osudové dny podzimu 1938, historii vzniku Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939,
nástup Reinharda Heydricha do funkce zastupujícího říšského protektora v září 1941
a nastolení krvavého teroru na našem území. Další část líčí okolnosti příprav atentátu
a průběh operace Anthropoid až do jejího vyvrcholení dne 27. května 1942. Závěr expozice
je věnován tragickým osudům parašutistů i jejich spolupracovníků z řad domácího odboje
(zvláště příslušníků Sokola a české pravoslavné církve), bez jejichž pomoci by se atentát
nemohl nikdy uskutečnit.
Pokračovali jsme pak do Tančícího domu, kde byla otevřena výstava 13 komnat První republiky. Atmosféru doby mezi dvěma světovými válkami navozuje v celkem třinácti tematických
okruzích od filmu a umění, přes módu či sport, až po politiku a podnikání. Celkem pět pater
Tančícího domu nám poskytlo ucelený přehled o dění za První republiky, která trvala
od roku 1918 až do podepsání Mnichovské dohody o 20 let později. Výstava 13 komnat
První republiky se pak soustřeďuje na to, co ji veřejně prezentovalo, co a koho měli běžní

občané za vzor, doplňující informace jsme načerpali z panelů v rondokubistickém tvaru
odkazujících na svébytný, ryze český architektonický směr.
Poslední zastavení po večeři opět U Fausta byla Štefánikova hvězdárna na Petříně. V současnosti je hvězdárna kulturním a odborným zařízením zaměřeným především na popularizaci
astronomie a příbuzných přírodních věd. Tím nejzajímavějším, co hvězdárna nabízí, jsou
bezpochyby veřejná pozorování denní i noční oblohy, probíhající za jasného počasí po celý
rok. Děti pozorovaly vesmírné objekty s doprovázejícím odborným výkladem zaměstnanců

a demonstrátorů hvězdárny. Kromě pozorování dalekohledem si pak prohlédly přístrojové vybavení hvězdárny a stálou, astronomicky zaměřenou výstavu, věnovanou přehledu
astronomie, historii, astronomickým přístrojům a fyzice, doplněnou interaktivními exponáty,
fyzikálními pokusy a multimediálním obsahem.
V neděli bylo slavnostní vyhlášení s odměnami v karlínské sokolovně a ukončení programu
s rozloučením s jednotlivými župami, které odjížděly domů. Myslím, že to byla nádherná
odměna jak pro děti, tak i pro instruktorky.
Za sokolský oddíl všestrannosti Magdalena Česneková
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Klub biatlonu Klecany roste

Sportovní komise

V roce 2017 opět pokročil náš oddíl biatlonu o velký krok dopředu. Brigádou všech rodičů, velký dík patří zejména zdibskému Zdeňku Vovsovi, se
rozšířila střelnice. Přišli dva zkušení trenéři, narostl počet tréninků na dva
a brzy již na tři týdně, stupňují se nároky na soustředěních a s nimi přichází
kvalitativní vzestup oddílu. Zlepšuje se materiálové vybavení i trenérské
síly, a tak můžeme přibírat nové děti. Od ledna otevíráme biatlonovou
školičku pro děti starší šesti let, přijímáme děti chodící již do školy. Každé
pondělí 15.30-17.00 hodin v kasárnách v Klecanech proženeme biatlonový
potěr při pohybových trénincích, střílet budou minimálně. Z nich si budeme
podle věku a šikovnosti vybírat děti pro přestup do řádného oddílu.
Pro informace se podívejte na facebook Biatlon Klecany nebo volejte Anně
Červenkové na tel. 603 180 832.

V oblasti sportu má nezastupitelnou úlohu TJ Sokol Veltěž, která pořádá pravidelné akce a jejíž součástí jsou i sportovní oddíly. Přesto lze konstatovat,
že se dnešní společnost málo hýbe a zanedbává prevenci v oblasti sportu.

A proč se k nám přidat? Mezi členy oddílu je třetina dětí ze Zdib, z toho
jedna dívka, Míša Hlaváčková. Naši činnost vám rádi představíme jejich
slovy.
Míšo, co tě na trénincích nejvíc baví?
Nejvíc mě baví střelba v zátěži a to, že každý trénink vidím své kamarády.
Také mám ráda jízdu na kolečkových bruslích s hůlkami. A při letních prodloužených trénincích soutěžení ve štafetách.

„Chtěl bych rozhýbat i starší ročníky a nabídnout jim možnost sportovat,“
mi nedávno řekl jeden nejmenovaný čtyřnásobný mistr Československa
ve fotbale a čtvrtfinalista poháru UEFA se Spartou Praha ČKD. Rád jsem jeho
nabídku přijal a spolu jsme sestavili tým, který se bude na přípravě některých
sportovních aktivit podílet. Všichni tři jsou ze Zdib a kromě nejmenovaného
Josefa Jarolíma se jedná ještě o dvojnásobného mistra republiky v ledním
hokeji s HC Slavia Praha, bývalého reprezentanta a hráče Boston Bruins,
Pavla Kolaříka. Trojici doplňuje ten nejmladší, a to není nikdo jiný než
Čeče – Jirka Černoch, juniorský reprezentant a stříbrný medailista z MS,
hráč HC Sparta Praha. Všem třem děkuji, že se toho chopili, a těším se
na jejich návrhy a podněty, které se pro vás pokusíme realizovat.
Spolu s uvedenými osobnostmi z oblasti sportu chystáme (v návaznosti
na počasí) Předsilvestrovský běh pro celou rodinu, jehož součástí bude
i soutěž o nejlepší vánoční cukroví. Samozřejmě s občerstvením pro zahřátí
a cenami na Silvestra. Bližší info na plakátech.
Jan Tvrdý

FOTBAl ve veltěži
Vážení příznivci našeho oddílu,
rád bych Vás seznámil s děním v oddílu kopané. Naše fotbalová mužstva hrají soutěže
pod Fotbalovou asociací ČR, a to Praha-východ.
Přípravka – mladší
Vedoucím mužstva je Zdeněk Zapletal, kterému pomáhají s jeho náročnou prací dva
tatínkové za což jim moc a moc děkujeme. Tito naši nejmenší borci získávají teprve
zkušenosti ohledně fotbalu a soutěž zatím nehrají.
Přípravka – starší

Jaký je tvůj největší dosavadní úspěch v biatlonu? Kde to bylo a jak to
probíhalo?
Tento podzim v Letohradě při střelecké soutěži, kde jsem se dostala do semifinále. V soutěži šly vždy dvě závodnice proti sobě, ta co vyhrála, postoupila
do dalšího kola, v každém kole nás bylo 9.
Míša ve čtvrtfinále porazila letohradské střelecké eso a finále jí uniklo
malou technickou chybičkou, když nedovřela klapku dioptru.
Není biatlon spíš sport pro kluky, máš tam i kamarádky?

Je tam sice víc kluků, ale je to sport i pro holky, je to hlavně o tréninku
a musí nás to bavit. Na biatlonu mám jedny z mých nejlepších kamarádek, je tam skvělá parta holek i kluků. Jsem ráda, že tam můžu chodit.
Na otázky nám odpověděl také jeden dospívající zdibský biatlonista.
A protože si ho vážíme, dodržíme domluvu a nebudeme ho jmenovat:
Změnil ti v něčem biatlon život?
Myslím si, že život mi změnil velmi. Každý týden mě tento sport vytáhne ven.
Díky němu jsem získal lásku k běhu a zjistil jsem, že se nejedná pouze o vyčerpávající a úmornou aktivitu. Ve skutečnosti je to euforický zážitek. A co je
asi nejdůležitější – díky biatlonu jsem se seznámil se spoustou prima lidí,
které bych normálně neměl šanci potkat.
Bude ti to v životě k něčemu?
Jsem přesvědčen, že mi to v budoucnu k něčemu bude. Plánuji nadále trénovat vytrvalostní běh a doufám, že si jednou budu moct troufnout třeba
i na maraton.
Jak probíhají soustředění, baví tě?
Na soustředění mám nejraději přátelskou atmosféru. Připadá mi, že se každý
zde něčemu novému přiučí. Prvních pár dní se těším na ranní a polední tréninky. Avšak po více dnech už toho začíná být na mě moc a mám problém vylézt
z postele.
Následující tahání z postele se budou konat na zimních soustředěních,
už se těšíme na běžky. Děkujeme obci Zdiby za podporu, náklady na
činnost nelze pokrýt jen z členských příspěvků a zdibské děti reprezentují svoji obec hrdě se znakem na dresu. Mezi nimi Martin Voves a Dominik
Houba přivezli z letního poháru medaile. Děkujeme všem fanouškům,
s vaší podporou se pokusíme i v příštím roce o další růst a úspěchy.
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Vedoucím mužstva je Zdeněk Jurkeník, kterému s tréninkem pomáhá Ivan Smolík. Hrají
svoji soutěž turnajově systémem 5+1. V podzimní části soutěže bojovali ve skupině F.
V konečné tabulce skončili na krásném 4. místě, ale s malou ztrátou na 3. místo. Z pěti
turnajů skončili jednou na 1. místě, jednou na 3. místě a třikrát na místě čtvrtém. Myslím
si, že ale bojovali jako lvi, a vzhledem k tomu, že převážná většina hráčů je věkově
mladší než soupeři, tak jim patří obdiv a poděkování. Věřím tomu, že jejich výsledky
budou ještě lepší a v jarní části se jim bude dařit ještě lépe, neboť budou hrát se soupeři
výkonnostně vyrovnanějšími.
Muži – IV. třída
Mužstvo hraje IV. třídu Okresní soutěže Praha-východ. Trenérem je Jiří Kalfař, vedoucím
mužstva Zdeněk Jurkeník. Mužstvo bylo v létě doplněno o tyto hráče: Lukáš Rybecký,
David Šerhant a z hostování se vrátil David Straka, v průběhu podzimu části sezóny doplnil ještě mužstvo Petr Novák coby brankář. Podzimní část se mužstvu celkem vydařila,
a to zatím dosáhlo na nejvyšší umístění v krátké historii. V tabulce je zatím na 3. místě
s celkovým skórem 47:38, získalo 22 bodů za 7 vítězství, 1 remízu a 4 porážky.
Pro zajímavost uvádím podzimní výsledky jednotlivých utkání Veltěž - Lázně Toušeň 3:3,
Přišimasy - Veltěž 7:4, Veltěž - Škvorec B 7:1, Veltěž - Čelákovice 2:1, Veleň - Veltěž 2:3,
Veltěž - Nehvizdy B 10:1, Husinec Řež - Veltěž 3:5, Veltěž - Klecany B 5:2,
Veltěž - Větrušice 1:4, Radonice - Veltěž 9:2, Veltěž - Líbeznice B 5:1,
Vodochody - Veltěž 4:1.
Lukáš Rybecký je zatím nejlepším střelcem celé soutěže.
Závěrem bych rád popřál všem, nejen fotbalistům, krásné prožití vánočních svátků a vše
nejlepší v roce 2018 a loučím se s Vámi tradičním „Sportu zdar a veltěžskému zvlášť“
Zdeněk Jurkeník
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Famózní výsledek Magdaleny Mišoňové na Mistrovství Evropy
Dvojnásobná Mistryně ČR
v cyklokrosu v kategorii kadetek
Magdalena Mišoňová od letošního
podzimu závodí již v kategorii elitních žen do 23 let – U23 Women.
Tento přechod nebývá jednoduchý, jednak se více než dvojnásobně prodlužuje délka závodu
a jednak jsou soupeřky jednoduše
vyspělejší, zdatnější a ostřílenější.
Přesto se Majda po úspěšné Cross
Country sezoně (2 tituly Mistra ČR
a 7. místo na ME v kategorii U17)
rozhodla, že se pokusí nominovat
na domácí Mistrovství Evropy, které
se jelo počátkem listopadu v Táboře.
Tvrdé přípravě „obětovala“ skoro
celé dva měsíce, a to včetně
absolvovaných několika zahraničních závodů. Sen se následně stal
skutečností, když v neděli 5. listopadu v 10:15 stála na startovní čáře
v národní trikoloře. Nejmladší
v celém startovním poli čítajících
37 nejlepších cyklokrosařek starého
kontinentu.
Největší český objev na Mistrovství
Evropy – jeden z titulků na cyklistických serverech druhý den. To
bylo bezesporu největší překvapení

celého závodního dne pro českou
reprezentaci. Majdě, která si odbývala svou premiéru mezi evropskou
elitou, se ten den sešlo snad úplně
všechno. Asi určitě to byl její nejlepší
závod v kariéře.
„Jelo se mi dnes dobře, až na ten
start, tam jsme se strkaly s jednou
soupeřkou a to mě zbrzdilo. Ale jinak
mi to dneska sedlo. Neměla jsem
žádné číslo, jak bych se chtěla umístit, prostě jsem si říkala, že každá
soupeřka, kterou předjedu se počítá.
Když jsem cítila, že mi některá pasáž
jde líp, než těm přede mnou, tak
jsem se snažila se dostat dopředu
a odjet tam. Samozřejmě, že jsem
za to umístění ráda“, řekla druhá
nejlepší Češka.
Průjezdy jednotlivých kol potvrzují
slova Magdaleny: 21.-13.-9. a nakonec fantastické 7. místo v cíli.
Od roku 2019 má prý být oddělena
samostatná kategorie juniorek,
tj. do 19 let – z tohoto úhlu pohledu
se Majda oblékla virtuálně
do modrobílého dresu se zlatými
hvězdičkami. Klobouček dolů, hymna a potlesk...
pm

čeče – hokejista ze zdib

Mladí cyklisté ze Sokola Veltěž
jezdí bomby
Pro cyklistický oddíl Sokola Veltěž byla i letos další opravdu úspěšná sezóna. Tento
oddíl reprezentuje již několik desítek bikerů, kteří pilně trénují na Beckovské trati
a nejen na ní, pod vedením šéf trenéra Pavla Mišoně, ale i dalších trenérů, kteří se
dětem věnují. O tom, že to dělají dobře, svědčí nemalé úspěchy jejich svěřenců,
už od těch nejmenších cca 5 letých, přes žáky, až po ty skoro dospělé.
Na závodních tratích bikeři a bikerky ze Sokola předvádějí mnohdy takové výkony, při kterých
se leckdy až tají dech. Jako například souboje na tratích BibyBikers Čerčany, kde startovalo
kolem 20 dětí ze Sokola a kde letos předváděl excelentní souboje Adam Hošek a také bratři
Robin a Denis Vašíčkovi, kteří svými skvělými výkony získali tituly šampionů BabyBikers 2017.
Nebo Eleven Cup pohár Libereckého kraje, kde se Adam Hošek dokázal probojovat na celkovou stříbrnou příčku, či sourozenecká dvojice Laura a David Svobodovi, kteří na KPŽ / Kolo
pro život / také výbornými výkony získali tituly šampionů. Další velké úspěchy mladí Sokolíci
vybojovali na Pražském MTB poháru, kde celkové zlato vybojovala například Zuzka Kadlecová
nebo Richard Wohanka a kde se na stupně v celkovém pořadí postavilo dalších 5 závodníků
a zároveň stejně, jako v loňském roce i letos si odnesl tým Sokola Veltěž bronz za soutěž týmů.

Jirko, ještě v 9. kole extraligy jsi byl nejlepším střelcem HC Sparta Praha,
ale pak ses nějak ze sestavy a ze statistik vytratil. Co se stalo?
Ano, přesně tak. Bohužel v 10. kole v zápase proti Třinci jsem si poranil rameno, které mi nedovolilo nějaké zápasy hrát, proto jsem byl ze sestavy pryč
a následně i ze statistik.
Jak vidíš šance Sparty v letošní sezóně a jaké sportovní výsledky bys
chtěl osobně dosáhnout ty sám?
Já věřím v ty nejlepší výsledky pro náš tým, i když si to všechno teprve sedá,
věřím, že až si to vše sedne, budeme sahat na ty nejvyšší příčky. A snad
bude i ten titul! A osobní výsledky? Chtěl bych samozřejmě odehrát dobrou
sezónu, tak abych mohl být sám se sebou spokojený a celému týmu jsem byl
přínosem.

Ale za zmínku stojí třeba i úspěchy ze závodu XC Řež, na kterém letos snad nebyla kategorie,
ve které by na stupních vítězů nestál některý ze závodníků Sokola, jako třeba Kryštof Král
nebo Aneta Novotná, kteří si dojeli pro zlato nebo František Arnot či Kateřina Suchá, kteří zde
vybojovali bronzové medaile, ale i spousta dalších medailistů a nejen jich, neboť skvělé výkony
předváděli i ti, co sice na bednu nedosáhli, ale rvali se o každičký metr závodní tratě jako lvi
a sbírali tím zkušenosti do dalších sezón.
Těch úspěchů je tolik, že by se dalo popsat mnoho řádků a vyjmenovat mnoho jmen, a nelze
než odhodit pomyslný širák v dál před úplně všemi proto, že cyklistika je dřina. Oni všichni si
zaslouží poklonu za píli a odhodlání, se kterým nejen trénují, ale brázdí i závodní tratě.
(av)

Co bys popřál čtenářům Zdibského zpravodaje do roku 2018?
Všem čtenářům bych chtěl popřát jen to nejlepší do roku 2018, aby každý vykročil tou správnou nohou a všem se splnilo to, co si v životě přejí. A hlavně,
aby byli všichni zdraví, protože zdraví je nadevše.
Děkuji za krátký rozhovor
Jan Tvrdý
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