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ROZPOČET OBCE NA ROK 2019
Každá obec před koncem roku běžně sestavuje a schvaluje rozpočet na následující
rok tak, aby bylo zřejmé, kolik finančních prostředků je možné vynaložit na zajištění běžného chodu obce a kolik peněz půjde na investice a na nákup dalších služeb. Rozpočet
obce Zdiby na rok 2019 byl zastupitelstvem
obce schválen dne 28. 12. 2018.
Při sestavování a následném hlasování
o rozpočtu se rozhoduje o výši jednotlivých
paragrafů rozpočtu, které se dále dělí na položky. Podkladem pro sestavování rozpočtu obce nejsou pouze rozpočty z minulých
let, rozpočtový výhled či statistické výkazy o plánovaných daňových příjmech, ale
také dílčí rozpočty příspěvkových organizací či obchodních společností ve vlastnictví
obce či města, zahrnutí dotací z EU, od státu
či z kraje, plán investic atd. Před samotným
schvalováním by se k předkládanému návrhu
rozpočtu měl vyjádřit finanční výbor obce.
Celý proces přípravy a schvalování by měl
zajistit, že plánované příjmy a výdaje se budou
co nejvíce přibližovat konečným stavům na konci kalendářního roku, a nebude tak muset docházet k nesčetným rozpočtovým opatřením.
Úskalím každého obecního rozpočtu jsou
ty příjmy, které obec nemůže nijak ovlivnit (závislé na ekonomické situaci, výběru některých

daní, změně legislativy aj.) či příjmy, které lze
jen z části ovlivňovat (např. poskytnutí transferů, dotací, darů). Na druhé straně jsou zde výdaje, které je možné lépe naplánovat, a tedy i určit
jejich výši, přestože i zde může dojít k odchylkám od rozpočtu obce - např. neproinvestované finanční prostředky z důvodu nepříznivého
počasí či jiných událostí, které nezávisí na obci.
Zastupitelé schvalují rozpočet jako vyrovnaný, přebytkový či schodkový. V případě
schodkového rozpočtu musí být daný schodek kryt přebytkem z minulého roku či smluvně zabezpečen půjčkou, resp. úvěrem.
Rozpočet obce Zdiby na rok 2019 byl schválen jako schodkový ve výši minus 14,5 mil. Kč
(po rozpočtovém opatření č. 1). Z důvodu
nedostaku finančního krytí z minulých účetních období musela být v roce 2018 uzavřena
smlouva o úvěru na financování rozšíření ČOV
a kanalizace odpadních vod. Přestože dotace
na celkovou investici do kanalizační sítě dosahuje přibližně 60 % z celkové výše investice
(přesahující 138 mil. Kč), není možné dofinancovat zbylých 40 % pouze z vlastních zdrojů
obce. Schválený až třicetimilionový úvěr bude
obcí splácen po dobu 9 let.
Finanční situace obce ke konci roku
2018 byla značně nepříznivá, protože obec
vzhledem k hospodaření v předcházejících

TRAMVAJ DO ZDIB
Dne 23. 1. 2019 byla zveřejněna dokumentace záměru „Tramvajová trať Kobylisy – Zdiby“ pro posuzování vlivů na životní prostředí
(tzv. EIA). Obec Zdiby s obcí Sedlec k ní společně podaly dne 22. 2. 2019 souhlasné vyjádření. Budou však trvat na splnění určitých
podmínek v navazujících fázích projektové
dokumentace. Jejich cílem je zajistit skutečný
přínos tramvaje pro území obou obcí.
Ve svém vyjádření se obce zaměřily hlavně na individuální automobilovou a veřejnou
hromadnou dopravu (VHD). Jejich podněty se
týkaly zabezpečení dostatečné kapacity komunikací a křižovatek, a to buď úpravou šířkových
parametrů, dopravní signalizací nebo dopravním značením. Dále poukázaly na nutnost kvalitního napojení P+R parkovišť, jejich informačního propojení a také vybudování terminálů
VHD. Ty musejí vyhovovat jak technicky, tak esteticky, být vhodně zakomponovány do krajiny
a poskytnout příjemné a kulturní prostředí jejich uživatelům. V rámci předloženého projektu
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je podle nich rovněž potřeba řešit dopravní
obslužnost celého území, tedy i od tramvaje
do vzdálenějších míst těchto obcí.
Obce nezapomněly ani na chodce a cyklisty a požadují vybudování osvětlených
chodníků na komunikacích podél tramvajové trati, vznik několika cyklostezek vedoucích k terminálům VHD nebo prodloužení
lávky pro pěší a cyklisty přes silnici II/608 až
k obydlené části obce Zdiby.
Vyjádření obsahovalo také výčet požadavků na různá protihluková opatření, a to přes tzv.
„tichý asfalt“ na nově budovaných pojízdných
plochách komunikací a „absorbéry hluku“ v kolejišti až po výsadbu funkční izolační zeleně.
JH

www.obeczdiby.cz

letech již neměla na svých běžných bankovních účtech dostatek finančních prostředků
na proplacení faktury za práce provedené
na nové komunikaci směřující do Brnek, přesahující 4 mil. Kč. Bylo dohodnuto posunutí
splatnosti a proplacení se uskutečnilo až
v prvních měsících roku 2019.
Hlavní investicí roku 2019 je rozšíření
kanalizace a ČOV. Budou současně probíhat
dvě etapy započatého projektu a do konce
letošního roku by mělo být proinvestováno
71 mil. Kč. Další investicí je nákup nového hasičského vozu se spoluúčastí 50 % v celkové
hodnotě 7 mil. Kč.
Rozpočty obce s jednotlivými rozpočtovými opatřeními jsou uveřejňovány na webových
stránkách obecního úřadu v sekci „Rozpočet
a závěrečný účet obce“. O dalších investicích
a rozpočtovém výhledu na roky 2020–2021 vás
budeme dále informovat v některém z následujících vydání Zdibského zpravodaje.
Jakub Krejcar, radní
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ŽIVOT NENÍ VĚDA, ALE BEZ ROZUMU TO NEJDE
Vážení a milí spoluobčané zdibští,
dostalo se mi té pocty uvést třetí vydání
nového Zdibského zpravodaje. Než se však
s vámi podělím o své dojmy z dění v naší obci,
tak mi dovolte, abych se krátce představil. Jmenuji se Jaromír Chalupský a pracuji ve Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR jako vědecký
pracovník - fyzik. Jako neuvolněný radní za OIZ
se vzhledem ke své profesi více věnuji otázkám
technického charakteru, kdykoliv je potřeba
se popasovat s pojmy jako decibel, intenzita
elektrického pole, lumen, a tak podobně. Má
oficiální gesce to ale není, protože v malé pětičlenné radě stejně každý musí řešit všechno.
Celý život jsem věřil, že věda by měla být
využívána ku prospěchu společnosti a že je
jediným nestranným arbitrem, který nakonec
rozhodne, když vše ostatní selže. Mýlil jsem se,
protože vždy tomu tak není. Složitost a neprůhlednost technických výpočtů se často používá
k zastírání pravdy, o čemž mne přesvědčila akustická studie jednoho nejmenovaného obřího
investorského záměru, který měl stát za zdibským kostelem. Proto jsem se připojil ke skupině okolo Evy Slavíkové, k partě skvělých lidí,
kteří se tomuto záměru postavili s nebývalým
entusiasmem. Stále ještě není dobojováno, ale
dnes už víme, že hlavní problém tkví v chybách
územního plánu. Typickým příkladem takové

chyby je plocha pro sběrný dvůr za benzínkou
Hrubý o výměře dvou zdibských fotbalových
hřišť, která je nově vymezena ve Změně č. 1
územního plánu. Nad touto zbytečně velkou
plochou (současné sběrné místo je asi 30 x
menší) nemá obec v současnosti vůbec žádnou
kontrolu, není ani v jejím vlastnictví, ani na ni
nemá předkupní právo. Nerozum, chtělo by se
říci. Dle katastru nemovitostí má majitel v tuto
chvíli na celé ploše zástavní právo smluvní, což
je trochu paradox, uvážíme-li, že tento pozemek
měl sloužit obci. Tak co teď s tím?
Nedávno jsem se svou ženou vyrazil
na bál do sokolovny a při chůzi večerní Průběžnou jsem si říkal, proč je ta ulice najednou
taková hezčí a příjemnější. Chvíli mi trvalo,
než jsem si všiml, že chlapi z údržby už ve veřejném osvětlení vyměnili bílé LEDky za žluté.
Rozdíl je to znatelný. O tom, proč je teplé žlutooranžové světlo lepší večer a chladné bílé
světlo zase přes den, bylo napsáno mnoho
odborného, vysvětlení je ale vlastně velmi
jednoduché. Teplá barva zapadajícího slunce
říká tělu: „Jdi spát!“, zatímco denní bílá barva mu říká: „Koukej pracovat!“ Slunce si nás
za tisíce let naší evoluce takto vycvičilo, tak je
nerozum se mu vzpírat tím, že to budeme dělat opačně. Vlastní biologii nepřechytračíme.
A co se zbylými žárovkami z Průběžné? Ty se

ČARODĚJNICE BYLY

Letos už to bylo jinak. Zejména ti starší,
kteří tady po mnoho let oheň připravovali, se
nemohli smířit s tím, že by tato tradice tady
skončila. Rozhodli se k restartu. A tak se zase
pálilo. Komorní událost posloužila svému
původnímu účelu - přátelskému setkání lidí
z obce. Velký dík si zaslouží všichni, kteří se podíleli na přípravě akce, a zvláštní poděkování
patří Filipu Moravcovi, jenž zapojil do příprav
potřebnou techniku na vlastní náklady, paní
Kučerové, která již řadu let nezištně povoluje
tuto akci na svém pozemku, a SDH Zdiby za zajištění nezbytného požárního dohledu.
Věřme, že tradiční veltěžské čarodějnice budeme slavit i v příštích letech.

Nejdříve to vypadalo, že nebudou. Několikatýdenní sucho směřovalo k zákazu pálení
ohňů. Ale nakonec vydatně zapršelo a pálilo se
na mnoha místech.
V dnešní době má tato událost blíže k vítání jara, jarnímu úklidu a sousedskému setkání než k ochraně před zlými silami. V naší
obci mělo největší tradici pálení čarodějnic
v tzv. pískovně na severní straně Veltěže.
Ohromná vatra, kterou postavili místní kluci, vždy vzbuzovala velký obdiv. Býval to
pohodový večer, kdy se čekalo na zapálení,
povídalo se se sousedy a mnoha dalšími známými. Užily si to i děti, které společně běhaly
za setmění po okolí. A když se hranice podpálila, to bylo podívaná.
Jenže stalo se, že plamen veltěžské hranice
výrazně zastínil všechny ostatní a začali se sem
sjíždět lidé ze širokého okolí. Pro nastupující generaci chlapců bylo náročné tak velkou hranici
postavit a chyběla i motivace. A vinou masovosti akce ztratila své kouzlo. Tak se stalo, že vloni
poprvé po desítkách let ve Veltěži na „čarodějnicích“ na konci dubna oheň nehořel.

teď budou postupně stěhovat na Pražskou,
protože jejich úmrtnost je hlavně v zimním
období velmi vysoká a je nutná častá výměna.
Závěrem svého povídání bych chtěl velmi poděkovat všem organizátorům akce
Zdibské zvony se vrací, která mi udělala nesmírnou radost. Byla to významná kulturně-společenská událost nejen proto, že zvony
světil sám kardinál Dominik Duka, ale také
proto, že jsme si připomněli staré tradice,
které jsou se zvony spojené a které se nám
v dnešním zvláštním světě vytrácejí jako
pára nad hrncem. Po více než sto letech nám
tak budou zvony kostelní zvonice opět připomínat, odkud a kam vede naše cesta.
Ať už vaše cesta o prázdninách povede
kamkoliv, tak vám přeji, ať se vám vydaří a ať
se z ní šťastně vrátíte.
Jaromír Chalupský, radní
statistická data o tlaku, větru, srážkách a vlhkosti
zpracovaná do přehledných grafů.
A jaké rekordy zaznamenala v poslední době?
Nejvyšší teplota
Nejnižší teplota

01.08.2018 16:45
23.01.2019 02:15

36.2 °C
-9.7 °C

https://www.in-pocasi.cz/aktualni-pocasi/zdiby/

PM+EM

METEOSTANICE

Víte, že ve Zdibech máme meteostanici?
Jedná se o stanici DAVIS Vantage VUE. Nachází
se v nadmořské výšce 249 m n. m. a je umístěna na kovové tyči cca 2 m nad travnatým povrchem. Jejím provozovatelem je Pavel Seyfried.
Na meteostanici Zdiby je možné zjistit informace nejenom o aktuálním počasí ve vsi, ale i další

www.obeczdiby.cz

Pálení čarodějnic proběhlo i v brnecké Ro(c)kli. Děti
i dospělí si při opékání buřtů popovídali a už se těšili
na trvalejší příchod teplejšího počasí.
AZ
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CO (TAKÉ) ROZHODOVALA RADA OBCE
Jak pracuje rada obce? Co všechno řeší? Chcete i vy získat větší přehled o její práci? Podívejte se na stránky
obce. Zde naleznete všechna usnesení, která rada obce projednávala. A u každého z nich, v části zvané Důvodová zpráva, je přehledně a srozumitelně napsáno, proč a co se rozhoduje. Podívejme se na některá z nich.
USNESENÍ Rady obce Zdiby číslo
49/9/2019 ze dne 10. 5. 2019
Projednání revolvingového úvěru poskytnutého obci Zdiby KB a.s.
Zastupitelstvo obce Zdiby dne
27. 6. 2018 odsouhlasilo uzavření smlouvy
o revolvingovém úvěru. Čerpání úvěru je
účelově vázáno na investiční akci „Rozšíření kanalizace a čističky odpadních vod
v obci Zdiby.“ Vzhledem k předpokládanému dokončení první etapy rozšíření
kanalizace a ČOV v průběhu září 2019 je
nutné zajistit dostatečné finanční prostředky na období 28. 6. 2019 – 27. 9. 2019,
tj. na období, které není kryto schváleným revolvingovým úvěrem. Doporučuje se prodloužit lhůtu pro čerpání revolvingového úvěru o 18 měsíců, tedy
do 27. 12. 2020, za předpokladu neměnných podmínek stanovených v uzavřené
smlouvě o daném úvěru.
USNESENÍ Rady obce Zdiby číslo
46/8/2019 ze dne 17. 4. 2019
k záměru pronájmu obecního nemovitého majetku
Rada schválila návrh záměru na pronájem částí modulární stavby u ZŠ, stojící na pozemku parc. č. 374/5, v k. ú. Zdiby, a to pro
účely zřízení lékařské ordinace praktického

VELIKONOČNÍ ŘEHTÁNÍ

Ve Zdibech je to tradice, která se zde udržuje dodnes. Zvony odlétly do Říma, a tak nebylo
v kostelech čím zvonit. Proto chodí o Velikonocích chlapci s řehtačkami. Nejinak tomu bylo
i u nás na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou
sobotu. Svátky vrcholí tradičně Velikonočním
pondělím, kdy jsme po obci mohli vidět chlapce
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lékaře pro dospělé a pro účely fyzioterapie
či jiné péče o tělo.
USNESENÍ Rady obce Zdiby číslo
45/8/2019 ze dne 17. 4. 2019
k návrhu na vybudování útulku pro
kočky a k investiční a provozní podpoře
tohoto záměru, jakož i k dalším podmínkám odchytu toulavých a opuštěných psů
na území obce Zdiby
Rada vzala na vědomí nabídku psího útulku
Bouchalka na vybudování a provozování útulku
pro kočky. Pro rozhodnutí rady obce je nezbytným předpokladem předložení reálné podoby
projektu, podpořeného případným společným
jednáním participujících územních samospráv
tak, aby bylo zřejmé, že projekt bude realizovatelný, financovatelný a následně dlouhodobě
provozuschopný. Současně s otevřením tohoto
tématu je otevírána otázka vyhodnocení současného nastavení odchytu toulavých a opuštěných psů na území obce Zdiby, a to jak z hlediska
ekonomického, tak z hlediska nastavení poskytování těchto služeb občanům obce Zdiby.
USNESENÍ Rady obce Zdiby číslo
43/8/2019 ze dne 17. 4. 2019
k odvolání členů komise rady obce
pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní
a sociální projekty.
s pomlázkou, kteří chodili koledovat. Věříme, že
děvčata a vůbec všechny ženy, které řádně vyšlehali, zůstanou dlouho mladé a zdravé.
Sváteční odpoledne bylo zakončeno mší
svatou v kostele Povýšení Sv. Kříže.

PŘIDALI SE

MČ

Dne 28. 5. 2019 se někteří občané Zdib přidali k celorepublikové vlně protestů za nezávislost justice organizovaných spolkem Milión
chvilek pro demokracii. Demonstrace u sokolovny proběhla bez jakýchkoliv incidentů.

www.obeczdiby.cz

Rada obce Zdiby odvolává původní
členy komise a nově jmenuje do funkce člena výše uvedené komise Pavlínu
Šimonovou, Janu Hyklovou, Marii Jirků
a Mgr. Jiřího Pluháčka.
USNESENÍ Rady obce Zdiby číslo
36/7/2019 ze dne 20. 3. 2019
k žádosti o poskytnutí finančního
daru 25.000 Kč žadateli Myslivecký spolek Zdiby - Klecany
Požadovaná částka má být poskytnuta
na nákup krmiva, včetně krmiva medicinálního a minerálního pro zvěř volně žijící v ekosystému naší obce, o kterou žadatel pečuje.
Součástí péče o zvěř je udržování mysliveckých zařízení (krmelce, zásypy, slaniska atd.)
Částka je vyšší než minulý rok, jelikož se podle žadatele měla prudce zvýšit cena krmiva.
(V roce 2018 obec poskytla žadateli finanční
dar ve výši 20.000 Kč).
Žádost byla předložena k rozhodnutí zastupitelstvu obce, které ji schválilo.
Další usnesení a podrobnější informace
najdete na
https://www.obeczdiby.cz/usneseni-rady-obce/
A můžete se podívat i na usnesení zastupitelstva na
https://www.obeczdiby.cz/usneseni-ze-zastupitelstva/

PRO NAŠI BEZPEČNOST

Kdo je zvyklý využívat zkratku Šulkovnou vedoucí kolem čističky do Klecánek, asi
se diví. U posledního bytového objektu stojí
zákazová značka. Proč?
V této lokalitě probíhaly a stále ještě
probíhají stavební činnosti související s modernizací původní a výstavbou nové budovy čistírny odpadních vod. Takže tu o pohyb
velkých pracovních strojů, nákladních vozidel,
dodávek a jiných vozů není nouze. Civilním
osobám, pohybujícím se zde pěšky, na kole,
na koních, hrozí riziko. Jedná se o místní komunikaci, která je velmi úzká a poměrně dost
zarostlá vegetací, a při náhlém střetu pracovního stroje nebo vozidla není většinou kam
bezpečně uskočit. Nákladní auto (např. mix)
nemusí v případě, že se zde někdo na cestě
náhle vynoří, vždy bezpečně a včas zastavit.

STŘÍPKY Z OBCE

č e r ve n 2 019

Koordinátor BOZP Vlastislav Gebhart,
který má tuto část stavby na starosti, chápe,
že trasa je u občanů oblíbená a často využívaná, a žádá o shovívavost. Stavba ČOV, která
bude sloužit všem občanům obce Zdiby, potrvá do letošního podzimu. Poté bude toto
omezení odstraněno. Bezpečnost nás všech
je vždy na prvním místě.
EM

VÝKOPY NAPROTI ŠKOLE

se podařilo překonat hranici sta hlasů, bylo
ANO 2011 se ziskem 130 hlasů.

Brigáda v obci Zdiby

Hledáte dlouhodobou nebo krátkodobou
brigádu? Obec Zdiby přijme brigádníky
pro údržbu obce. Jedná se zejména o sekání trávy a činnosti související s údržbou
zeleně v obci. Mzda 100-150 Kč/hod
dle zařazení, smlouva na DPČ či DPP
(brigády), 4-8hodinová pracovní doba
(bude nastaveno dle dohody). Informace
zájemcům poskytne tajemník obecního
úřadu: tel. č. úřadu: 284 890 219 nebo
e-mail tajemnik@obeczdiby.cz

JH

CYKLOSTEZKY NEJSOU PRO AUTA

Cyklostezka vedoucí podél Vltavy
do Tróje je velmi vyhledávaná. Zejména
v odpoledních a večerních hodinách a o víkendech se to tu hemží cyklisty, jezdci na koloběžkách, in-line bruslaři i chodci. Přibývá
bohužel i čtyřkolových vozidel. Někteří řidiči z Klecánek nebo Brnek tudy jezdí, aby
si ulehčili spojení do Prahy a nemuseli přes
Zdiby, kde je ve špičce zvýšený provoz. Tady
však nemají co dělat. Technické parametry
stezky nejsou určeny pro provoz aut. A navíc
zde hrozí zranění dalších uživatelů.
Pod dopravní značkou cyklostezky sice
je doplňková cedule Dopravní obsluze vjezd
povolen, ale výmluva: jedu támhle kousek
na barák nebo vůbec jsem si nevšiml cyklostezky, neobstojí. I řidiči mířící do chatových
oblastí musejí mít speciální povolení k vjezdu.
Svislé i vodorovné značky se nedají přehlédnout stejně jako charakteristický profil
stezky. Tady žádné výmluvy nepomohou.
A pokuta může být tučná.

Ten, kdo byl zvyklý chodit od obecního
úřadu ke knihovně po chodníku, měl smůlu.
V minulých týdnech zde probíhaly výkopové
práce a pokládaly se kabely. Ty posílí přívod
energie do školy, a zamezí tak výpadkům
elektrického proudu.

inzerce

Dopravní značení zakazující vjezd všech
vozidel a současně také vstup chodcům zde
bylo instalováno již v lednu roku 2018. Značky jsou umístěny ve směru od obce Zdiby
a současně ve směru od obce Klecany. Jedná
se o dočasné značení.

VÝLET NA ZÁMEK TŘEBOŇ
Ani v letošním roce obecní úřad nezapomněl na naše seniory. Za slunného
počasí vyrazili první červnovou sobotu autobusem na jednodenní výlet do Třeboně.
Cílem byla návštěva renesančního zámku,
konkrétně prohlídková trasa A Rožmberské renesanční interiéry, která připomíná dobu posledních Rožmberků, Viléma
a Petra Voka. Na památku nesmělo chybět
u zámku společné foto. A pak na ně v nedaleké restauraci Adéla, která se nachází
v Bertiných lázních, čekal chutný oběd.
Následující čas využil každý podle svého.
Někdo se prošel po náměstí, jiný se vydal
k rybníku Svět a dále k Schwarzenberské
hrobce, další odpočívali v zámecké zahradě. Byl to příjemně strávený den plný hezkých zážitků.

VODA PRO KOUPALIŠTĚ

Ve dnech 24. a 25. května 2019 proběhly
také v naší obci volby do Evropského parlamentu. Celková volební účast ve Zdibech
byla 36,11 % a přišlo celkem 844 oprávněných
voličů. Čtyři uskupení získala přes sto hlasů,
zbytek hlasů se rozdrobil po desítkách mezi
zbývající kandidáty voleb. Největší úspěch
u nás v obci zaznamenala Česká pirátská
strana s dosaženým počtem 197 z 842 platných hlasů. S těsným odstupem za ní pak
byla ODS se 186 hlasy. Třetí Koalice STAN,
TOP 09 obdržela 146 hlasů. Poslední, komu

www.obeczdiby.cz

















ÚDRŽBA ZELENĚ
 Posekáme a odvezeme trávu
 Prořezáváme trávníky,
aplikujeme hnojivo a osivo
 Ostříháme Váš živý plot a keře
 Posekáme zarostlý pozemek
Tel.: 724 006 275 – Václav Pištora
Email: info@pvj-group.cz
www.pvj-group.cz


inzerce

EUROVOLBY 2019

V pátek 17. května se podařilo údržbě
obce svépomocí obnovit propojení studánky a „koupaliště“ v Přemyšlení. Do rezer
voáru, který je asi metr pod zemí, nachází se
na začátku kopce „Smrťák“ a z části zasahuje
do Vovsovic zahrady, jsou svedeny místní
prameny. K jeho nalezení přispělo vyprávění
a vzpomínky pamětníků.
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SKLÁDKA ODPADŮ V ĎÁBLICÍCH

UMÍME TŘÍDIT ODPAD?

Dne 17. 4. 2019 byla zveřejněna dokumentace pro posuzování
vlivů na životní prostředí (tzv. EIA) pro záměr „Skládka odpadů Ďáblice, Využití volné kapacity v prostoru 1. etapy skládky, k. ú. Ďáblice“. Oznamovatelem záměru je FCC Česká republika, s.r.o. , která by
v rámci svého projektu chtěla znovu otevřít část již v této době rekultivované skládky.

Docela nám to jde. Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme! V loňském roce bylo po celém světě recyklováno a znovu využito 71 %
celkové produkce obalových materiálů. Tím byla ušetřena příroda
o celkové ploše 29 km2, která by jinak byla vytěžena. Podle údajů evropského statistického úřadu Eurostat se konkrétně Česká republika
v recyklaci drží v rámci Evropy na absolutní špici:
▪ již 73 % obyvatel ČR aktivně třídí odpad,
▪ každá domácnost za rok vytřídí v průměru 49 kg papíru, 32 kg
plastů a 30 kg skla,
▪ každý jednotlivec v ČR vytřídil průměrně 49 kg odpadů (tedy
papír, plasty, sklo a nápojové kartony dohromady).

Obec Zdiby, coby dotčený územní samosprávný celek, podala
dne 17. 5. 2019 k této dokumentaci jednoznačně nesouhlasné vyjádření a požaduje přepracování dokumentace a jejích určitých součástí. Zpracovatel by měl zajistit novou pachovou studii, monitoring
ovzduší i rozptylovou studii a stejně tak by měl odstranit veškeré rozpory se zákonem o odpadech.
Zmíněné studie podle názoru obce nepoužívají objektivní vstupní informace a ani koncepčně v mnoha ohledech dostatečně nevypovídají o vlivu tohoto projektu na jeho životní okolí. Na závěry studií by se za takových okolností nebylo možné příliš spolehnout. Dále
obec trvá na posouzení těsnosti dna tělesa skládky. Pokud by totiž
nebyla prokázána jeho těsnost, skládka by mohla prosakovat, a tím
pádem negativně ovlivnit kvalitu místních podzemních vod.
Nicméně i přes tyto požadavky o doplnění obec v závěru svého
vyjádření rovnou přímo požaduje vydání nesouhlasného závazného stanoviska k tomuto záměru. Za rozumnější považuje ukončení
skládkování a provedení konečné rekultivace.

Naše vláda se snaží ještě více zpracování odpadů podpořit. Blíží
se doba, kdy bude nutné třídit mnohem intenzivněji. Od roku 2024
začne platit zákon, který zakáže vozit na skládky směsný komunální
odpad i vše, co lze recyklovat a dále využít. Při nedostatečném třídění budou obcím hrozit výrazné pokuty.
Společnost IPODEC, která zajišťuje svoz komunálního odpadu
z naší obce, již nyní s předstihem namátkově zkontrolovala obsah
některých popelnic. Ukázalo se, že v třídění odpadu domácností
ještě máme rezervy. V prohlédnutých nádobách se bohužel vyskytly v podstatě všechny druhy dále recyklovatelného odpadu - sklo,
plasty, papír, nápojové kartony, kovy i biologicky rozložitelný odpad
a dokonce také nebezpečný elektroodpad. A to je vážný problém.
Odhaduje se, že až 70 % všech těžkých kovů uložených na skládkách
pochází právě z elektroodpadu.
Ve Zdibech jsou občanům k dispozici na mnoha místech barevné nádoby na tříděný odpad a také sběrný dvůr nad školou,
který je otevřený vždy v pondělí a ve čtvrtek od 15 do 17 hodin
a také každou lichou sobotu od 9 do 12 hodin.
Přesto, že systém třídění a svozu odpadů je zde na slušné úrovni,
obec plánuje jeho další zlepšování a zavedení změn, které občanům
třídění usnadní. Lepším a intenzivnějším využíváním všech možností
sběru totiž obec, ale především jednotlivci nejen chrání životní prostředí, ale i šetří nemalé finanční prostředky. Více podrobností naleznete v dalších číslech ZZ.

JH

EM+JH

JE MI SMUTNO

A mám hrozný vztek. Objížděla jsem na kole po obci kontejnery v rámci akce Úklidová neděle, abych získala přehled a fotku
do zpravodaje. A měla jsem radost, že lidé od nás využívají možnost, jak se zbavit nepotřebných věcí. Cestou zpátky jsem to vzala
podél větrolamu, který vede za obcí mezi komunikacemi Chaberská a Formanská. Z chaberské strany větrolamu jsou tu v poli vyjeté
koleje. A z toho, co jsem tam viděla, mé nadšení z vydařené akce
spadlo na bod mrazu.
Čerstvě tam někdo vyvezl nepotřebné sedačky, pneumatiky
a další zbytky z nepojízdných či opravovaných aut. Byly tam toho
čtyři hromady! Podobná situace se zde stala už před pár lety, kdy
haldy odpadu někdo vyklopil přímo pod stromy a dodnes tam zarůstají plevelem.
Jsme civilizovaní? Umíme si vážit přírody a všeho okolo?
Je mi smutno.
EM
6
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A DOST! V NEDĚLI I O SVÁTCÍCH!
Máme za sebou náročný pracovní týden,
na sobotu naplánujeme tolik potřebnou
práci okolo domku a něco na zahradě. Přijde vysněná neděle. Užíváme si odpočinek,
pohodu, klídek, zdřímneme si po výborném
obědě, povídáme si při odpoledním posezení pod korunami stromů anebo okopáváme
plevel na záhoně a při tom rozjímáme. A najednou - vrrrrrrrr. Soused nastartoval sekačku a jde zkrotit trávník. Anebo se rozhodl
řezat dříví na zimu. A je po klidu.
Právě proto vznikla v mnoha obcích
vyhláška, která upravuje hlučné činnosti
v nevhodnou denní dobu. Ve Zdibech tato
regulace platí od září roku 2015 a aktuálně je uvedena v Obecně závazné vyhlášce
obce Zdiby č. 3/2017 o regulaci hlučných
činností. Neuškodí trochu citace:
Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech
pracovního klidu v době od 06.00
do 22.00 hodin veškerých činností
spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, například sekaček na trávu, cirkulárek,
motorových pil a křovinořezů.
Že to nevíte? Tak prosím od teď! V neděli
a o svátcích žádné hlučné vibrace. Žádný rámus. Nerušit sousedy. Ale také nebýt rušen
sousedy. Utužujme si tady hezké mezilidské
a sousedské vztahy a dobré mravy v obci.

CO NA TO OBECNÍ POLICIE?

Stížností na hlučné spoluobčany přibývá.
V současné době u nás obecní policie slouží

i některé neděle. Náplní její práce je samozřejmě také sledovat, jak je to v naší obci
s dodržováním této vyhlášky. Stačí nastražit
uši a jít za hlukem. Často reaguje i na upozornění občanů. Hříšníci se občas vymlouvají, že
o vyhlášce nevědí. Jak se říká, nevědomost
zákona neomlouvá. Anebo o vyhlášce vědí,
ale domluvili se se sousedy a těm to nevadí.
Tak rámusí i v neděli. Vyhláška však platí pro
všechny! Hluk se nese na delší vzdálenosti
a klid má být všude.

NEDĚLE

SVÁTK Y
U hříšníků někdy postačí domluva, často
je však nutné přistoupit k udělení pokuty. Při
opakovaném prohřešku se pokuta zvyšuje.
Za nedodržení vyhlášky hrozí pokuta až
deset tisíc korun.

ÚKLIDOVÁ NEDĚLE

V NOCI BUDIŽ KLID
Každý to má nastaveno trochu jinak.
Někdo chodí spát se slepicemi a vstává
za svítání. Jiný je ovlivněn sovou a před
půlnocí nezalehne. A budí se až před polednem. Na dostatečný odpočinek našich
občanů dohlíží Obecně závazná vyhláška
obce Zdiby č. 2/2017 o nočním klidu, která
navazuje na vyhlášku z roku 2015. A měří
všem stejně:
Dobou nočního klidu se rozumí
doba od 22. do 6. hodiny.
V tento čas bychom měli být k okolí
ohleduplní, nerušit hlasitými projevy sousedy, nekřičet po ulicích, netúrovat auta,
nepouštět hlasitou hudební produkci a bohužel častý nešvar dnešní doby - neodpalovat ohňostroje.
Má to však své výjimky. Na Silvestra můžeme hlučet déle, až do 2.00 hodin.
Tehdy, v noci z 31. 12. na 1. 1., se doba
nočního klidu vymezuje na dobu kratší
od 02.00 do 06.00 hodin.
Také čarodějnice mohou létat déle, dne
30. 4. je dovoleno slavit až do půlnoci.
Podobně jsou na tom tradiční obecní
akce „Veltěž open, memoriál Karla Kůrky“
(doba nočního klidu je od 1.00 do 6.00 hodin) a „Zdibský kotlík“ (24.00-6.00 hodin).
Jiné dny prosím nerušit, od desáté večerní klídek.
Ještě to tak vysvětlit i všem našim venkovním hafanům
EM

SLOUPY PROŠLY
KONTROLOU

Přes zimu se toho nahromadí. Měníme
nové věci za staré. Leccos se může hodit,
a tak schováváme kde co. A na jaře vše začneme probírat a zjišťujeme, že spoustu věcí
vlastně nepotřebujeme. Kam s nimi?
Obecní úřad Zdiby nám nabídl pomoc.
V neděli 19. května zajistil svoz velkoobjemového odpadu. Nad školou byl otevřený sběrný dvůr a po obci rozmístěno sedm velkých
kontejnerů.
Akce měla úspěch a kontejnery se
za dopoledne pěkně naplnily. A kde byli
občané nejpilnější? Na Brnkách U kovárny
a u Syslováku.

Jak jsou na tom sloupy veřejného
osvětlení na Pražské a Průběžné? Neohrozí
náklon některých z nich bezpečnost občanů? Na tyto otázky odpovědělo jejich pilotní prověření. A máme dobré zprávy. Při
defektoskopii stožárů na obou komunikacích bylo zjištěno, že z 38 kontrolovaných
sloupů je ve výborné kondici 33. Zbývající
mají zanedbatelné defekty, které se však
netýkají statiky a pevnosti stožárů, ale povrchové rzi.
EM
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ZVONY

SLAVNOSTNÍ NEDĚLE
ZVONŮ
V kostele Povýšení svatého Kříže ve Zdibech se v neděli 12. května 2019 světily dva nové zvony. Větší zvon s reliéfem svaté Heleny a znakem obce Zdiby
a menší s postavou svaté Anny. Této významné slavnosti se zúčastnil kardinál
Dominik Duka. Oba zvony jsou nyní zavěšeny ve zvonici kostela na stejných
místech, odkud byly v lednu 1917 odvezeny, roztaveny a využity pro válečné
účely. A slyšet zvonit je můžeme pravidelně každý den v pravé poledne.
RANNÍ PRŮVOD
Kočár tažený párem neposedných koní
nedočkavě kroužil okolo, zatímco se naši
spoluobčané scházeli u sokolovny ve Veltěži. Nabízely se tu koláče, nezištně upečené
našimi hospodyňkami, dudy hrály, povídalo
se a zpívalo. A pak jsme vyrazili. Nejvíce pozornosti poutal kočár jedoucí v čele průvodu, který vezl velké perníkové zvony - dar
pro kostel. Následovali ho pěšky zástupci
naší obce, hasiči a členové Sokola ve slavnostních uniformách, děvčata v kroji a místní

i přespolní účastníci. Během cesty Průběžnou a Prostřední ulicí si účastníci zazpívali
do kroku lidové písničky spolu s Ochotníky
Zdiby i dvěma dudáky.

SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI CÍRKVE

Na Náměstí Mistra Jana Husa došlo k setkání průvodu s panem kardinálem Dominikem Dukou a jeho doprovodem, farářem
P. Kamilem Vrzalem a družinou ministrantů.
Čekání na jejich uvítání bylo vyplněno opět
zpěvem, fotografováním s perníkovými
zvony i ochutnáváním výborných sladkých
koláčků. A pak zvon, již 102 let osamocený
ve věži kostela, zvonil a zval na mši. Procesí,
jaké naše obec léta nezažila, přešlo Pražskou
ulici a vydalo se do kostela Povýšení svatého
Kříže.

MŠE SVATÁ

Po příchodu do kostela začala mše svatá
s požehnáním samotných zvonů za přítomnosti významných hostů z okolních obcí, mj.
8
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starosty obce Líbeznice Martina Kupky. Paní
starostka obce Zdiby Eva Slavíková přivítala
přítomné a poděkovala všem, kteří se o nové
zvony a celou slavnost zasloužili.
Slavnostní mši zahájil kardinál Dominik
Duka. Úvodem připomenul význam zvonů
v životě člověka. Vítají ho do života v době
narození, doprovázejí ho během něj a na poslední cestě se s ním loučí. Zvony svým zvoněním vyjadřují díky všem, kteří hájí nejen svůj
majetek, ale i svobodu. Přál si, ať zvony zvoní
upřímnost, pravdomluvnost, opravdovost a ať
zahánějí nectnosti, jako je lež, nenávist a závist. Během mše pak proběhlo svěcení zvonů
a jejich uvádění do života poklepáním.
Na závěrečných ohláškách obdržel pan
kardinál dar v podobě ručně dělané plakety.
Všichni zúčastnění byli pozváni členkou kulturní komise Magdalenou Česnekovou na společenský program do zámeckého parku.

SPOLEČENSKÝ PROGRAM

Zámecký park nebývá běžně přístupný
a nyní, kromě příležitosti si ho projít, nabízel
i pestrý program. Ve stodole poutala pozornost návštěvníků výstava výtvarných prací
k tématu zvony, kterou připravili žáci naší základní školy. Jako podporu ke sbírce na nové
zvony bylo možné zakoupit ve stánku nadace
Modré rybky pamětní listinu s podpisem kardinála Duky. Pro zpestření celého programu
vystoupila historická skupina Midgard, která kromě rytířských soubojů po celou dobu
trvání akce předváděla i stará řemesla a výrobky. Děti si zase v dílničce mohly vyzdobit
perníčky ve tvaru zvonků. Nechybělo ani
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občerstvení, možnost posedět, pojíst, popít
nebo si popovídat. A to i s panem kardinálem,
který též park a všechny stánky prošel.

KONCERT V KOSTELE

Ve 13 hodin v kostele vystoupil pěvecký
sbor zdibské základní školy spolu s pěveckým souborem Klenota. První písničku věnovaly děti našim novým zvonům.
Pestrá volba skladeb včetně provedení
Truvérské mše Petra Ebena společně oběma
soubory vedenými paní Marcelou Sládkovou
svědčí o nápaditosti a přispěla k slavnostní
a přitom veselé atmosféře. Závěrečná společná píseň Zvonkoví lidé (Ring-o-ding, známá z podání Marty Kubišové) byla vyvrcholením celého koncertu. Během ní rozdávaly
vystupující děti přítomným posluchačům
symbolické papírové zvonečky.

Návštěvníci mohli podpořit nové zvony zakoupením pamětní listiny vlastnoručně podepsané kardinálem Dukou. Pro
další zájemce jsou tyto jedinečné originály k dispozici na pokladně OÚ Zdiby.

Naše obec zažila významnou akci, která se
už nebude opakovat. A ačkoliv počasí příliš nepřálo, ráno nás dohonil lehký déšť a přes den bylo
chladno, zájem občanů byl obrovský. Po více než
jednom století tu máme nové zvony, které oživí
naši obec a doplní její dokonalost. Alespoň tu duchovní, životní a opravdovou. Nezbývá, než zvonům i nám všem popřát dlouhá klidná léta.

PODĚKOVÁNÍ

Celou společenskou akci s programem
zaštítila kulturní komise OÚ Zdiby. Oslovila
spoustu dobrovolníků z řad místních občanů,
spolků a farnosti. Někteří napekli výborné koláče, jiní pomáhali s organizací průvodu a parkováním, ozvučením prostor a závěrečným
úklidem. Technické zázemí a dopravu zajišťovala údržba obce. Všem děkujeme, byla to
krásná a společná práce.

JAK TO ZAČALO

„Nový zvon má srdce. A tím přitahuje i lidská srdce,“ řekl ve Zdibech kardinál Dominik
Duka. Máme být na co hrdí.

PRVNÍ ZAZVONĚNÍ
Mezitím se ve věži kostela připravovalo
vše k prvnímu zazvonění. Zvony byly vyrobeny v holandské dílně, převezeny do Čech,
vystavovaly se v našem kostele a nyní je čekala poslední cesta - vzhůru do věže. Zde se
musely pod dohledem zvonaře pana Petra
Rudolfa Manouška správně usadit a zapojit
na elektrický pohon. Po 14. hodině se zvony poprvé rozezněly. V okolí kostela, kde
se shromáždili všichni přítomní, jako by se
zastavil čas. A současně ho tyto zvony začaly nově odměřovat. Naslouchali jsme jim
s úctou, pokorou a radostí.
Celý slavnostní program byl zakončen
májovou pobožností ke cti Panny Marie
v 15 hodin.

Aby si děti slavnost zvonů pořádně užily, byl
pro ně připravený stánek a v něm hromada
perníčků - zvonečků. Čekaly jen na jejich tvořivé ručky. Mohly si s nimi hrát a zdobit je pomocí
barevných past. A protože perníčky byly i chutné, paní Eva Slezáková, která je pekla, slíbila
maminkám recept. Otiskujeme ho a věříme, že
bude moc chutnat.

Za celou akcí stojí velmi skromný člověk,
pan Evžen Seyfried, který se už 35 let nezištně
stará o správu kostela ve Zdibech. Jeho vzpomínka na zrekvírované zvony, kterou jsme
zveřejnili v minulém čísle ZZ, stála za tímto
snem. S podporou místního faráře a diecéze
se povedlo ho uskutečnit. Na výrobu nových
zdibských zvonů se složili i zdibští obyvatelé,
díky kterým se vybralo přes 200 tisíc korun,
obecní úřad, farnost a lidé z okolních obcí.
Magdalena Česneková
Foto: Luboš Liška + EM
a kakaem. Vypracujeme hladké těsto a dáme
je na několik hodin do lednice odpočinout.
Z těsta vykrajujeme perníčky a pečeme je
při 180 °C na plechu vyloženém pečicím papírem 7-10 minut.

Perníčky
Suroviny:
250 g medu
250 g cukru krystal
250 g másla
750 g hladké mouky

50 g kvalitního kakaa
2 celá vejce
1 prášek do perníku
½ prášku do pečiva

Med s cukrem a trochou
na hustou kaši a necháme
vmícháme máslo a vejce,
tou mouku s práškem do

vody rozvaříme
zchladnout, pak
přidáme prosápečiva, kořením

www.obeczdiby.cz
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ZVONY MÁM JAK DĚTI
Tak vyjádřil svůj vztah ke svému povolání Petr Rudolf Manoušek. O tom, že je zvonařem tělem i duší, nás ostatně přesvědčilo
i jeho poutavé povídání o zvonech v neděli
5. května 2019 ve zdibském kostele. Není
divu, vždyť zvonařská tradice Manoušků začíná v roce 1900 a dědila se z dědy, který byl
prvním českým zvonařem, na otce a syna.
Z přednášky jsme zaznamenali některé
zajímavosti.
▪ Vzhledem k tomu, že jeho zvonárnu
na Zbraslavi v roce 2002 smetla povodeň,
spolupracuje nyní s holandskou firmou.
A protože se zdibské zvony narodily v Nizozemsku, nesou vedle firmy Manoušek
i další jméno - Eijsbouts Asten.
▪ Na výrobu zvonu jsou zapotřebí minimálně
dva měsíce. Záleží na pracnosti výzdoby.
▪ Proces tavení kovů je náročný. Dříve, kdy
nebyla zvonovina dostupná, ji odlévali
ze sběrného materiálu. Dnes v Holandsku zvonovinu připraví specializovaná
firma jako předslitinu. Tzv. houska váží
8-10 kg a domíchává se čistým cínem.
▪ Když je zvon po vychladnutí v pořádku,
umyje se tlakovou vodou a pískem a navrch se konzervuje silikonovým voskem.
▪ Zvonové příslušenství, které tvoří hlavice
a srdce zvonů, vyrábí v Čechách. Všechno to jsou originály od jednoho šikovného mladého kováře. Srdce nesmí být

JE TU MĚSÍC
MYSLIVOSTI
Červen je již tradičně označován jako
měsíc myslivosti a ochrany přírody. V tomto měsíci se rodí nejvíce mláďat lovné
zvěře, ale i ostatních zvířat a ptáků žijících ve volné přírodě. Je to krásný zážitek, když můžete vidět roztomilá srnčata
či malé zajíčky.
Aby měla tato mláďata šanci přežít, je
třeba chovat se v přírodě ohleduplně. Co to
znamená? Nenechávat své psy volně pobíhat, pohybovat se pokud možno po vyznačených cestách, a najdeme-li nějaké mládě,
nedotýkat se ho. Lidé, vedeni potřebou
zachránit opuštěného tvora, odnášejí mláďata domů či do útulku, a tím ho vlastně
odsuzují k záhubě. Nejedná se o opuštěné
mládě, to jen matka s ním není trvale, aby
10

▪

▪

▪

▪

▪
▪

tvrdší než zvonovina, aby zvon nerozbilo. A musí mít určitou hmotnost, aby byl
úder přesně kalibrovaný.
Ke zvonům montuje zvonicí stroje belgické firmy. Pohon u našich zvonů zajistí lineární motory. Řízení je navázáno
na spínací hodiny, které budou automaticky spínat zvonění s možností ručního
zapnutí, ovládání je možné i z mobilu.
Osobně je zastáncem ručního zvonění,
protože člověk má bezprostřední kontakt
se zvonem. I zvonit se však musí umět.
Dneska už ale jen výjimečně najdete člověka, který by byl ochoten vzít si na sebe
závazek chodit pravidelně zvonit.
Nové zvony potřebují po 150 letech otočit. Když bude srdce tlouct stále na stejné
místo, dojde k zeslabení zvonové stěny
a může dojít i k puknutí zvonu. Při správné
péči má zvon před sebou tisíc let života.
Tajemství zvuku se ukrývá v jejich tvaru,
ve zvonovém profilu a v síle stěny. Zvon
není všude stejně silný. Nejslabší je nahoře,
kde se nachází ornament, nejsilnější pak
dole, kde má tzv. věnec, tam tluče srdce.
Zvon je naladěn jednou provždy při výrobě. Nerozladí se ani při dlouhodobém
používání nebo změně počasí.
Ve zvonu nezní jeden tón, ale celé spektrum. Při úderu můžeme slyšet až tři oktávy tónů. Pokud máme na věži starý zvon,

jej nevystavovala nebezpečí ze strany predátorů. Obvykle je nablízku ve skrytu a přichází pouze ke kojení.
Horší situace nastává při kosení pícnin,
kdy každoročně dochází ke značným ztrátám

www.zvirevnouzi.cz
Centrální dispečink 774 155 155

www.obeczdiby.cz

musí se respektovat odchylky jednotlivých
tónů. A najít ideální souhru nových a starých zvonů. Starý zvon ve věži našeho kostela je laděn na fis2, nové zvony jsou ais2 (Sv.
Helena) a cis3 (Sv. Anna). Dohromady zní
v durovém trojakordu.
▪ Zvon Svatá Helena má spodní průměr
422 mm a hmotnost 48 kg. U Sv. Anny činí
na spodku průměr 358 mm a hmotnost
29 kg. Stávající zvon pochází z roku 1801
a jeho spodní průměr měří 528 mm.
▪ Práce zvonaře končí tehdy, až se zvony
rozezní nahoře na věži.
Každý zvon z dílny pana Manouška je originál vyhotovený podle individuálního požadavku zákazníka. Ve světě už se pracuje víc
komerčně. Jak říká: „Lidé, kteří v cizině stojí
u tavicí pece, ani nevědí, kam ty jejich zvony
jdou. Já na ně mám vazbu a ty svoje „děti“ si
rád poslechnu, když pojedu kolem.“
EM

hlavně na srnčí zvěři. Jedinou možností, jak
alespoň částečně zmírnit tento úbytek, je
spolupráce zemědělců s myslivci, kteří těsně
před senosečí vyhánějí s pomocí loveckých
psů ohroženou zvěř z polí.
I my se snažíme přispět k zachování původních živočišných druhů v naší honitbě.
Nakupujeme a vypouštíme do přírody dospělou bažantí zvěř, tlumíme zvířata škodící
myslivosti, redukujeme stavy černé zvěře,
provádíme zimní přikrmování i veterinární
opatření, budujeme a udržujeme pachové
ohradníky podél silnic.
Propagujeme myslivost i náš myslivecký
spolek – setkáváme se na besedách se žáky
škol, organizujeme naučné procházky s myslivci v honitbě, pořádáme tradiční myslivecký ples, aktivní jsme i na Svatohubertské mši
v klecanském kostele.
V ochraně zvěře a přírody a osvětové činnosti chceme pokračovat i v dalších letech.
Ing. Jindřich Trpák

Z ÁCH R AN K A
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ZÁCHRANKU MÁME
PŘÍMO V OBCI
V areálu VÚGTK Zdiby, u Pražské ulice kousek pod kruhovým objezdem,
má již přes 11 let stanoviště rychlá zdravotnická pomoc největší záchranky
v České republice - Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje.
Záchranku tudíž máme přímo v obci a přitom si mnoho lidí myslí, že k nám
sanitky vyjíždějí z Bulovky nebo z neratovické nemocnice. Z rozhovoru se
staniční sestrou Bc. Veronikou Brožovou se dozvíme více.
▪▪ Jak dlouho pracujete u záchranné služby a proč?
Do zdravotnictví se obvykle vydává člověk, kterému nejsou lhostejné osudy druhých
a současně ho zajímá medicína. Jde o profesi,
která pomáhá. Nedá se vždy mluvit o přímém
zachraňování života. Já si nedovedu představit, že bych byla celý den zavřená v kanceláři
u počítače. Tuhle práci jsem si vybrala pro její
různorodost – prostředí, výjezdů, lidí, které
potkáváme. Často je dost akční, což byl důvod, proč jsem se v roce 2008 rozhodla opustit místo sestry intenzivní péče na ARO vojenské nemocnice a šla k záchrance. Nejprve
do Říčan, od roku 2013 jsem ve Zdibech.
▪▪ Jak veliká je oblast, kde zasahujete?
Základny jsou budovány dle několika kritérií. Patří mezi ně hustota zalidnění dané oblasti,
dostupnost hlavních silničních tahů nebo nahraditelnost posádky jinou, v čase dojezdu daném zákonem (do 20 minut). Pokud vyjedeme
například do Klecan, ve Zdibech za nás může
zasahovat posádka z Neratovic, Kralup nad
Vltavou nebo Brandýsa nad Labem. Tyto obce
jsou pomyslnou hranicí, kam až vyjíždíme.
Stanoviště ve Zdibech bylo zřízeno i z důvodu
špatně dostupných míst na pravém břehu Vltavy z tehdejších základen.
▪▪ Co vše je vaše práce?
Díky postupnému rušení lékařské služby první pomoci převzala záchranka velikou
část její činnosti. Lidé si odvykli dojet sami
k obvodnímu lékaři nebo na pohotovost nemocnic, často nechávají banálnější zdravotní obtíže na odpoledne nebo večer a řeší to
voláním na 155. K tomuto účelu samozřejmě
záchranka není určena, ale jde o celorepublikový problém a řešení je záležitost legislativy.
To, že si nás někdo zavolá, neznamená, že ho
odvezeme do nemocnice. V některých případech doporučíme návštěvu obvodního lékaře

z důvodu neakutního stavu. Někdy vyjíždíme
k naprostým banalitám, ale do spektra výjezdů samozřejmě patří vážná zhoršení stavu,
psychiatričtí pacienti, úrazy, dopravní nehody, porody, resuscitace atd.

▪▪ Jsou Zdiby specifické pro některé druhy
výjezdů?
Trochu se vymyká oblast pravého břehu
Vltavy – cyklostezka a turistická trasa směrem
na Kralupy. Každoročně pár lidí spadne do řeky
a často jde o vážné úrazy. Také jsme již zachraňovali několik lezců na levém břehu v Řeži.
V létě přibývá počet sportovních a pracovních
úrazů, obvykle domácích kutilů a zahrádkářů,
celoročně i úrazů ve výrobních a logistických
halách. Specifická je také špatná dostupnost
v oblasti Brnky, Zlatý Kopec a část Holosmetek.
Kolegové řidiči mají někdy co dělat, aby sanitka na úzkých a rozbitých cestách zůstala celá.
Pomohlo by, kdyby vlastníci pozemků zkrátili
větve stromů, zasahující do úzkých uliček.
▪▪ Jaké je složení posádky ve Zdibech?
Sloužíme ve 12hodinových směnách
v nepřetržitém provozu, jsme zde tři záchranářky, dva záchranáři, jedna řidička a čtyři řidiči. Na stanovišti je ve směně jeden vůz RZP
v personálním obsazení řidič a záchranář. Dva
z našich kolegů mají u záchranky odslouženo
již více než 20 let.
▪▪ Kolik výjezdů absolvujete?
Ročně je to okolo 2000 výjezdů, každý
den v průměru pět až osm, výjezd zabere obvykle od jedné do dvou hodin. Nejvyšší nárůst
pociťujeme v letních měsících, kdy jsou plně
osídlené všechny chatové oblasti a zvyšuje se
turistický ruch. Více práce máme o prodloužených víkendech, během Velikonoc, koncem
školního roku a v období Vánoc.

▪▪ Do kterých nemocnic obvykle zraněné
a nemocné vozíte?
Zákon o záchranné službě jasně definuje,
že pacienta musíme odvézt do nejbližší nemocnice, která je schopná se o jeho zdravotní
stav postarat. V našem případě se nejčastěji
jedná o Nemocnici Na Bulovce. Zdravotnická
zařízení nás mohou z kapacitních důvodů odmítnout, v takových případech musíme volit
alternativu. Pokud jde o vážnější úrazy, systém
je nastavený dle dostupnosti specializovaných
center – směřujeme tak například do vojenské fakultní nemocnice nebo do vinohradské
nemocnice. V případě vážného stavu dětí jezdíme obvykle do Motola. Pacienti při ošetření
záchrannou službou nemají (dle zákona) možnost volby zdravotnického zařízení.
www.obeczdiby.cz

▪▪ Existuje návod, kdy volat záchranku?
Všeobecně platí, že záchranná služba má
být kontaktována při vážném zhoršení zdravotního stavu a vážných úrazech. Číslo 155
vytočte, když nevíte, co máte dělat, nebo nedokážete danou situaci vyřešit. Dispečink pro
celý Středočeský kraj sídlí v Kladně a dovoláte
se dispečerkám, které jsou také zdravotnickými pracovníky a situaci vám pomohou vyřešit,
případně vyšlou posádku záchranné služby.
▪▪ Máte nějaký vzkaz pro místní?
Společně s kolegy nás trápí, jakou rychlostí jezdí řidiči u výjezdu ze stanoviště v Ústecké
ulici. I přes to, že zde jsou instalovány varovné cedule, se najde mnoho řidičů, kteří nám
nedají přednost. Bohužel je to v případech,
kdy máme zapnutou sirénu a bliká výstražné
osvětlení. Často také nedodržují předepsanou
padesátku a třicítku. Ke zvýšení bezpečnosti
by pomohlo i vybudování chodníků a osvětlení na Zlatý kopec, Holosmetky a Brnky.
OB
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za dobrou jízdu, někteří se ale i červenali. To
když je děti svými jemnými hlásky prosily,
aby u jejich školy jezdily ohleduplněji.
A prosby to byly oprávněné – výsledky až
tak povzbudivé bohužel nejsou. Každý třetí
řidič jel špatně a rychlostní limit překročil
o více než 3 km/h. Někteří navíc nebyli připoutaní bezpečnostními pásy nebo nesvítili.
Absolutním rekordmanem celého měření se
stal řidič, jehož vozidlo tímto úsekem jelo
rychlostí 56 km/h, na druhém místě pak řidič jen s o málo nižší rychlostí 54 km/h. Pro
tentokrát byli asi za „šklebíka“ velmi vděční
a doufejme, že jim bude stálým připomenutím toho, co všechno a koho na své cestě mohou bezohlednou jízdou poškodit.

JAK SI DĚTI POČÍHALY NA ŘIDIČE
Žáci zdejší základní školy si měli možnost
ve spolupráci s Obecní policií Zdiby v průběhu celého měsíce dubna ověřit, jak moc
vážně či nevážně řidiči berou stanovená dopravní omezení v naší obci.

Strážnice paní Jiřina Měrková s vlastním
přispěním zajistila pro děti možnost zúčastnit se reálného měření rychlosti v úseku se
sníženou rychlostí. Tato dopravní akce se zaměřila na místo pro místní žáky nejkritičtější

ŠKOLKA V PŘÍRODĚ
Tak jako každý rok v květnu vyjíždějí nejstarší děti na školku v přírodě do ozdravovny Sport
ve Špindlerově Mlýně. Uskutečnit pobyt v přírodě pro děti předškolního věku tak, aby si nestýskaly, aby přijímaly odloučení od rodičů statečně,
aby měly radost z poznaného a dokázaného, aby
si zkrátka odnesly báječné zážitky na které budou dlouho vzpomínat, není vůbec jednoduché.
I přes nepřízeň ledových mužů, kteří letos svou
pranostiku skutečně naplnili, připravil tým našich
12

– na jediný přechod pro chodce u zdejší školy.
S ohledem na malé chodce je v tomto úseku
rychlost průjezdu vozidel snížena na 30 km/h.
V prostoru parkoviště u knihovny strážnice umístila a obsluhovala přenosný radar,
který je v majetku Obecní policie Zdiby.
Jednotlivé třídy ZŠ se v průběhu několika
dní postupně vystřídaly na dopoledním sledování dodržování dané rychlosti na tomto
úseku komunikace v ulici Průběžná.
Žákům strážnice nejprve vysvětlila, jak
bude celé měření probíhat, a pak už dopravní akce začala. Změřené vozidlo strážnice
Měrková vždy odstavila na přilehlé parkoviště a vysvětlila řidiči důvod zastavení a výsledek jeho měření. Pak už na řadu přišly děti.
Podle toho, zda rychlostní limit byl dodržen nebo překročen, vybraný žáček řidiče
obdaroval buď „usměváčkem“ nebo „šklebíkem“, odměnou na památku, kterou si žáci
v rámci přípravy ve škole sami pro řidiče
připravili. Zpočátku zaskočení řidiči se vždy
rozradostnili, že pro tentokrát se vše obejde
bez pokuty. Někteří byli potěšeni odměnou
zkušených učitelek, včetně paní kuchařky, dětem bohatý program s každodenním pobytem
na čerstvém horském vzduchu, za což jim patří
obrovské poděkování. Pokud jsme tedy netrávili
čas venku plněním různých úkolů při stopované
s hledáním pokladu, poznáváním okolních krás
či pozorováním lesní zvěře, hráli jsme různé hry,
pracovali s atlasy zvířat, malovali trička, uspořádali karneval, byli na besedě u horské služby. Ačkoli
pro některé děti bylo odloučení od rodičů úplně
první, všechny ho výborně zvládly a společně
jsme si náš „velký výlet do přírody“ moc užili.
Kolektiv MŠ

www.obeczdiby.cz

Děti si celou dopravní akci opravdu užívaly,
zvlášť když v odstavených vozidlech byli jejich
známí či příbuzní. Poděkování patří nejen žáčkům, jejich odvaze oslovit cizí řidiče, ale i pedagogickému doprovodu a především Obecní
policii Zdiby, zastoupené strážnicí Měrkovou.
Děkujeme také všem 216 zastaveným řidičům za to, že vše vzali s úsměvem a nadhledem. Věříme, že nejen při podobných akcích
ale i kdykoliv během roku se bude nadále počet hříšníků čím dál více blížit k nule.
JH

Š KOL A
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vrstevníci připravili. Dobré výkony jsou pak
odměňovány velkorysým potleskem.
Letošní ročník soutěže se opět velice
vydařil a děti se už těší na příští a začínají
přemýšlet, s čím by za rok mohly naši školu
reprezentovat.
Mgr. Jana Vojtková

ZVONY VŠEDNÍHO DNE
V pátek 24. května se šest dětí z naší
školy zúčastnilo recitačního setkání nazvaného Líbeznická Bublina. Všechny děti byly
za své hezké výkony odměněny diplomem
a knihou.
Monika Shonová

POHÁDKOVÉ OCENĚNÍ
Již podeváté se naše škola přihlásila
do celopražského kola soutěže v anglickém
jazyce Come and Show, která se konala před
velikonočními prázdninami.
Tento rok se jí zúčastnili žáci čtvrté třídy.
Nastudovali pohádku The Snow White and
the Seven Dwarfs (Sněhurka a sedm trpaslíků). Vystupovalo v ní 13 postav, do příprav se
však zapojili i další čtvrťáci, kteří hru nacvičili
spolu s nimi, aby je mohli v případě nemoci
zastoupit. A s paní učitelkou Sládkovou vyrobili pro představení krásné kulisy.
V naší kategorii „Beginners skupiny“ porota hodnotila dvacet soutěžních představení,
přičemž důležitými kritérii byla správná výslovnost, znalost textu a celkové provedení.
Naše představení získalo spolu s vystoupením žáků ze ZŠ Chabry nejvyšší ocenění.
To nás jako vždy velice těší, zvlášť když se
soutěže účastnili žáci z dvacítky pražských
škol. Není to však hlavním důvodem naší
účasti. Cílem celé akce je především podělit se o radost z toho, jak děti umí využít
znalostí, které během výuky dosud získaly,
a nadchnout všechny zúčastněné žáky, nejen ty excelentní, pro hlubší studium jazyka. Na soutěži vládne mimořádně příjemná
atmosféra. V hledišti není cítit soutěživost,
ale děti se nadšeně těší na to, co si jejich

Zvony od nepaměti provázely člověka
jeho nejvýznamnějšími životními obdobími.
Právě to se pokusily vyjádřit děti z naší školy
na svých obrazech, kde motiv zvonu spojuje
všechny výtvarné práce v jedinečný celek.
Jejich díla proto nemohla chybět v zámeckém parku na slavnosti při posvěcení dvou
nových zvonů.
Na šesti obrazech formátu A1 spolupracovali žáci 1. a 4. třídy. Čtvrťáci kreslili tužkou
a tuší, prvňáčci malovali vodovými barvami
a nakonec už se jen doladily detaily. Všichni
měli ze společné práce velkou radost a my
doufáme, že se obrazy líbily. V současnosti
jsou k vidění ve zdejším kostele.
Mgr. Pavlína Chalupská, třídní učitelka 1. B

Jak to dopadlo u zápisů
V dubnu a květnu proběhly ve Zdibech zápisy do místní základní a mateřské školy. Letos
o základní vzdělávání v naší škole projevilo zájem
celkem 64 dětí. Na základě rozhodnutí ředitelky
ZŠ Zdiby jich bylo přijato 51. Od září se tedy můžeme těšit opět na další dvě nové třídy prvňáčků.
K zápisu do MŠ přišlo celkem 49 dětí, z nichž v září
do naší školky zavítá 44. Skutečný počet se ale
bude odvíjet podle toho, kolik předškoláků nakonec požádá o odklad školní docházky.
Přejeme všem nováčkům, ať se jim v naší
škole i školce líbí a najdou si brzy nová přátelství
nejen mezi dětmi, ale i pedagogy.
JH

JEZDĚTE VÍCE VLAKEM
Obě druhé třídy ze základní školy vyrazily 29. května na „cestu kolem světa“ několika
dopravními prostředky.
Nejdříve děti šlapaly pěšky do Klecánek,
pak pluly pramicí přívozu na druhý břeh Vltavy. Aby všem cesta rychleji ubíhala, letěly
pomyslným letadlem na železniční zastávku
do Roztok. Zde mladí cestovatelé nastoupili
do dvoupatrového vlaku, kterým se přepravili do Řeže. Přes most přeběhli na dětské
hřiště, kde se na cvičícím stroji projeli na kole.
Pak zbývalo jen skočit do autobusu a vrátit se do Zdib a tím uzavřít okruh jízdy kolem
světa. Ve škole byl ještě připravený poslední
www.obeczdiby.cz

bonusový program, jízda výtahem, což je
jiné dny přísně zakázáno.
Počasí nám přálo, dopravní prostředky
neměly zpoždění, výlet se vydařil. Dětem se
nejvíce líbila jízda vlakem, tu si hodně užívaly. Možná jim uděláte radost, když je někdy
také vlakem svezete, mají to rády.
Iva Jačková

VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ SE
OCHUTNÁVALO
V týdnu 13.-17. května 2019 probíhal v naší
školní jídelně týden otevřených dveří. Kdokoli z rodičů mohl přijít a ochutnat jídlo, které
jsme na daný den připravili pro jejich děti.
Ze strany rodičů jsme očekávali velký
zájem, protože obědy jsou tématem většiny
třídních schůzek. Přichystali jsme panely s informacemi o školním stravování, přehled sledovaných položek spotřebního koše, ukázky
jídelníčků, fotografie jídel atd. Paní kuchařky
a paní hospodářka byly připraveny zodpovědět dotazy rodičů, vyslechnout jejich připomínky a stížnosti.
Každý z účastníků ochutnávky obdržel
porci pokrmu podávaného v příslušný den
dětem. Chtěli jsme, abychom si o tom, co
jejich děti dostaly na talíř, společně s rodiči
popovídali. Netěší nás jenom poslouchat kritiku, jak to bylo hrozné, že se to nedalo jíst.
O to více nás mrzela skutečnost, že
na ochutnávku dorazilo pouze 29 účastníků.
Nicméně velkou radost nám udělali rodiče,
kteří se během týdne do jídelny vrátili. Domnívám se, že to byla známka toho, že jim
u nás chutnalo. Tomu také napovídají výsledky hlasování. Pro ohodnocení jídla byli rodiče požádáni o vhození kartičky do schránky
chutná-nechutná. Výsledek nás velmi potěšil. Z 29 návštěvníků jsme získali 27 kladných
hodnocení. Tato skutečnost nás přesvědčila
o tom, že naše práce není marná.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem
zaměstnankyním školní jídelny za ochotu
podílet se na organizaci tohoto projektu.
Věra Benešová, vedoucí ŠJ
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disciplíny vzbudily v některých dětech touhu
stát se mladým hasičem. V září mají příležitost se k nim do kroužku přidat.
Děkujeme všem pomocníkům a sponzorům za pomoc jak s organizací, tak i za odměny pro naše umístěné děti.

BRIGÁDA U SOKOLOVNY

Dne 28. dubna 2019 proběhla na hřišti
ve Veltěži brigáda. Dobrovolníci uklízeli travnatou plochu pro nadcházející letní sezónu,
připravovali celé hřiště, opravovali herní prvky a zastříhávali větve všech keřů. Také se zabudovala nová vsakovací nádrž, která je zanořena v zemi před dětským pískovištěm.
Děkujeme všem za pomoc a hojnou účast!

VOLEJBALOVÝ TURNAJ PO OSMÉ

sportovním zaměřením. Zástupci našeho Sokola všem účastníkům v neděli na Atletickém
dni veřejně poděkovali a předali jim diplomy.
MČ

ATLETICKÝ DEN DĚTÍ

FOTOGRAFIE SE LÍBILY
Mladí členové všestrannosti TJ Sokol Veltěž
se zapojili do vyhlášené celorepublikové soutěže České obce sokolské s názvem „Sokolské
okamžiky“. Letos se jednalo o fotografickou
soutěž s tématem o životě v Sokole – cvičení,
výlety, soutěže nebo vzpomínky ze XVI. všesokolského sletu. Naše děti poslaly fotografie
z aktivit, které zažívají na oddílovém tréninku.
Soutěžilo se v pěti kategoriích podle
věku a naši nejlepší - Aleš Česnek, 2. místo,
a Veronika Kolářová, 3. místo - byli v květnu pozváni na vernisáž úspěšných fotografií a na následný víkendový pobyt se

Červnový Mezinárodní den dětí se konal
tradičně u veltěžské sokolovny jako Atletický
den. Letos nově pod záštitou celoevropské
akce Obce sokolské Move Week.
Díky ideálnímu počasí, které sportovním
aktivitám úžasně přálo, přišlo přes sto nadšených kluků a holek ve věku od 1 roku do 14
let, kteří plnili náročné disciplíny na vyznačených stanovištích pod dohledem dospělých
členů Sokola oblečených v oranžovém triku.
Vítězové všech kategorii získali medaili, diplom a věcné ceny.
Spolupořadatelem dětského dne byl
také SDH Zdiby. Hasiči si pro soutěžící připravili dvě disciplíny – běh s hadicí a překážkovou dráhu. Doufáme, že tyto specifické

Letošní 8. ročník volejbalového turnaje
pořádaného TJ Sokol Veltěž se nám povedl.
Sešli jsme se v hojném počtu, počasí přálo, nedošlo k žádnému vážnému zranění
a o pivo a grilování se postaral nově otevřený
Bar na Sokolovně. Co více si přát.
Putovní pohár získal tým Sebranka Bohnice. Druhé místo patřilo zdibskému týmu
Mistři (reprezentanti TJ Sokol Veltěž) i přesto, že díky rekonstrukci sokolovny musel být
trénink na část roku přerušen. Loňský vítěz
Vopičky Klecany se letošního turnaje nemohl
zúčastnit, a tak jsme sestavili tým Dvojníci
(třetí místo). Poslední byly zdibské Hvězdy
(reprezentanti TJ Sokol Veltěž).
Letošní stoly s občerstvením zdobily vynikající grilované pochoutky, domácí sladké výtvory a jako vždy skoro metrový koláč od profesionálů darovaný z pekařství U Píchů.
Děkujeme všem pomocníkům, organizátorce Janě Klementové a lidem, kteří nás
podporují... Zase za rok ve stejně dobré náladě, sestavě a počasí!
Zuzana Rozsívalová

inzerce

Reklamní agentura s tiskárnou

ofsetový a digitální tisk
knihařské zpracování tiskovin
rodinné kalendáře, tisk vizitek
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KULTURA

ČARODĚJNICE V ZÁMECKÉM PARKU

OBECNÍ KNIHOVNA
Motto: ,,Neznám nic lepšího, než být ve své
(v naší) knihovně.“ C. G. Jung
Navštivte o prázdninách naši knihovnu
a vyberte si na dovolenou hezké čtení. Jako
každý rok bude o prázdninách knihovna otevřena vždy v úterý od 15.30 do 18.00 hodin.
Nabízíme knihy od nejčtenějších autorů
- Mornštajnové, Vondrušky, Harltla, Brynzy...
Také pro děti jsou připraveny nové knihy. Například 13.-14. díl Hraničářova učně.
Seznam nových knih najdete na stránkách obce a většinu knih na stránkách
knihovny www.knihovnazdiby.cz
Přeji všem pohodové prázdniny.

Poslední dubnový večer se již tradičně
slaví sletem čarodějnic. Letos se opět sešly
pohádkové bytosti, a to již v sobotu odpoledne 27. dubna. 2019, aby s Kaštánkem
Zdiby nachystaly velkým i malým dětem
na pohádkové cestě několik zastavení v zámeckém parku ve Zdibech.

H. Jandovská

Zdibský kotlík bude 17. srpna
Již 5. ročník kuchařské soutěže o nejlepší kotlíkový guláš amatérů obce Zdiby se
uskuteční v sobotu 17. srpna 2019. Družstva
se mohou hlásit do 15. 8. 2019 na e-mail
jana.hyklova@obeczdiby.cz
Po vyhlášení výsledků se uskuteční koncert
kapely Kabát revival Banditi di Spups.

HASIČI
DĚTSKÝ ŽELEZNÝ HASIČ
V sobotu 1. června jsme se s dětmi
z kroužku Mladých hasičů poprvé zúčastnili soutěže Dětský železný hasič v Senohrabech. Jednalo se o soutěž jednotlivců
a cílem bylo proběhnout závodní dráhu
plnou různých úkolů v co nejlepším čase.
Na začátku bylo třeba zvládnout natažení
hadic, jejich smotání a uložení do přepravky. Dále museli závodníci přemístit dva
barely slalomem do určeného cíle, doběhnout k hammer boxu, obouruč uchopit
kladivo a provést 10 úderů střídavě do jeho
horní a dolní konstrukce. Poté překonat
bariéru a cestou do cíle přemístit pneumatiku tažením za provaz. Celkem se zúčastnilo 10 dětí – v kategorii mladší šest dětí
(Josef Hrodek, Dan Jakoubek, Petr Jakoubek, Tom Jakoubek, Jakub Kdyr, Jindřich
Kraus) a čtyři děti v kategorii starší (Šarlota
Bartošová, Jan Matějka, Eliška Neprašová a Simona Siváková). Naším nejlepším

Po celé odpoledne byl pro děti a jejich
doprovod nachystán odpočinkový program.
Po vstupu do areálu dostaly děti hrací kartu
s pohádkovými postavami a za každý splněný úkol získaly razítko a odměnu. Mezi disciplíny patřil hod balónkem u Sněhurky, další
zastavení bylo v upletených vodnických sítích, kde zelený vodník půjčoval pruty na lov
rybek. Veliký souboj v přetahování lana rozhodoval mušketýr, pirátky předváděly lov
perel za zlaté mince, ovečka skládala puzzle,
víly, Bílá paní a Minnie děti trápily hlavolamy
a poznáváním předmětů, šašek s nimi házel
balonky a u mnicha se trefovaly kroužky
na kužele. Na konci cesty pak číhala čarodějnice, oháněla se koštětem a lákala malé
poutníky k sobě. Za odříkání básničky nebo
zazpívání písničky si děti mohly otevřít truhlu s pokladem a něco si z ní vybrat.
Na závěr rodiče opekli dětem na ohýnku buřtíky, probírali společně zážitky, případně nakoupili drobné dárečky.
Strašně moc děkuji pohádkovým dobrovolníkům, kteří si v dnešní uspěchané
době našli chvilku času, vyrobili si masky
a pomohli nám „Cestu za pokladem čarodějnic“ připravit. Poděkování patří i všem
sponzorům a soukromým osobám za předměty a dárky do čarodějné bedny.
MČ

závodníkem byla Šarlota, která se umístila
na krásném sedmém místě, ale i ostatní
děti byly úspěšné.
Příští rok to bude zase lepší, jelikož již
máme představu, jak soutěž probíhá a co
musíme natrénovat.

DOPLŇ NAŠE ŘADY
Sbor dobrovolných hasičů Zdiby
hledá nové aktivní členy
do výjezdové jednotky
POŽADUJEME:
● Věk minimálně 18 let
● Dobrý zdravotní stav
● Trestní bezúhonnost
● Fyzická zdatnost
● Ochotu absolvovat
výcviky a školení
● Bydliště ve Zdibech
či blízkém okolí

Katka Smolíková

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘŮ

V sobotu 21. září se konají již tradiční závody v požárním útoku nazvané Hasičský
„SRANDAMAČ“. Po celý den si můžete prohlížet vybavení a výstroj nejen místní jednotky,
ale i jednotek z blízkého okolí. Sport, zábava
a občerstvení, to vše na vás čeká na fotbalovém hřišti ve Veltěži v den závodů.
Jelikož je krásně zrekonstruovaná sokolovna, tak 16. listopadu 2019 proběhne
po roční pauze oblíbená Hasičská zábava.
Na obě akce se moc těšíme a doufáme,
že nás přijdete podpořit a také se pobavit.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

▪▪ Chci si se známými udělat táborák a opéct buřty. Platí nějaká pravidla ohledně ohně?
Platí obecně stejná pravidla jako při pálení klestí. Táborák je vhodné ohraničit např.
www.obeczdiby.cz

ČINNOST V JEDNOTCE:
Hašení požárů|Technická
pomoc|Záchranné práce

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:
email: info@hasicizdiby.cz|facebook: Hasiči Zdiby

kamením, aby se zabránilo nechtěnému šíření ohně do okolí. Je nutné nenechávat ohniště bez dozoru a mít po ruce vhodné hasicí
prostředky.
Jan Davídek, člen JSDH Zdiby
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D OTA Z N Í K

VÝSLEDKY PRŮZKUMU
Jaká bude koncepce rozvoje obce Zdiby pro následujících šest let? S tím si lámou hlavy naši zastupitelé. A aby na to nebyli sami, vznikl dotazník, který byl
rozeslán našim občanům v polovině března a znovu
připomenut i v Aktualitách na webových stránkách
obce. Kdo se chtěl vyjádřit a spolupodílet se na dalším
směřování a rozvoji obce, měl příležitost.
A jaká byla odezva? To se dočteme v Důvodové zprávě Usnesení Rady obce Zdiby číslo
50/9/2019 ze dne 10. 5. 2019, ze které jsme vybrali to
nejpodstatnější.
Průzkumu se zúčastnilo 206 obyvatel, 90 mužů
a 116 žen. Z toho přes 50 % ve věku 30-49 let, 23 % je
ve věku 50-64 let a 24 % nad 65 let. Do 29 let byly pouze 3 % účastníků.

CO VYPLYNULO Z DOTAZNÍKOVÉHO
ŠETŘENÍ

▪ Většině dotázaných (70 %) se v obci žije dobře.
Na nespokojenost ostatních má vliv hlavně místo,
ve kterém bydlí – okrajové části (Brnky, Holosmetky, Lada), kde jsou špatné komunikace, chybí vodovod, chodníky, osvětlení a občanská vybavenost.
▪ Většina obyvatel si pochvaluje klidný život, přírodu
za humny (přes 60 %) a dopravní dostupnost (30 %).
Vítaná je blízkost Prahy. Kladně je hodnoceno umístění
knihovny a pekárny přímo v obci. Naopak minimum
občanů vyjádřilo spokojenost s kulturním a společenským životem, sportovním vyžitím a vzhledem obce.
▪ Nejvíce si lidé stěžují na málo obchodů a služeb
a na nevyhovující dopravu. Poukazují na nepořádek v obci. Každému pátému respondentovi vadí
nezájem obyvatel o dění v obci – zejména z okrajových částí. Právě tam pak chybí tzv. základní
životní funkce, tj. vodovod, kanalizace, bezpečné
cesty pro motoristy i chodníky pro pěší s osvětlením. Na nedostatek možností sportovního vyžití
si stěžuje mladší generace, ostatní pak na málo
kulturně-společenských akcí.
▪ Nejvíce jsou obyvatelé spokojeni s bydlením, životním prostředím, dopravou a také s informovaností
v obci. Na opačném pólu jsou podmínky k podnikání, zdravotnictví, školství a rozvoj obce.
▪ I přes nedostatek kulturních, sportovních, restauračních či podobných zařízení polovina uvádí spokojenost s mezilidskými vztahy a kontakty.
▪ Téměř 78 % obyvatel jsou ochotni pro obec něco
udělat, zapojit se do dobrovolnické činnosti, nabízí
konkrétní pomoc.

CO OBČANÉ NEJVÍCE POSTRÁDAJÍ
Zdravotní služby – lékaře (zdravotní středisko)
požaduje větší část hlavně starších respondentů, dalšími prioritami je dětský lékař, lékárna, zubař, masáže.
Školství – prioritní je zřízení 2. stupně základní
školy, vyskytují se i požadavky na zřízení gymnázia
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nebo umělecké školy. Objevují se i stížnosti na špatnou kvalitu jídel ve školní jídelně a nevhodné chování personálu.
Služby ostatní – téměř polovina obyvatel postrádá dobrou restauraci s celodenním kvalitním
stravováním, hospůdky „na úrovni“ a kavárny jako
společenská centra. Z obchodů jsou na prvním místě
preferovány dobré potraviny s větším výběrem, pravidelné farmářské trhy a obchůdky jako řezník, pekař,
drogerie. V obci chybí drobné řemeslnické služby – instalatéři, elektrikáři, zedníci, zahradnictví apod. Otevírací doba pošty je nevyhovující.
Komunikace, infrastruktura – hlavním požadavkem je zkvalitnění cest hlavně do okrajových částí
obce včetně osvětlení, chodníků, přechodů a bezpečných cyklostezek. V centrální části jde o zklidnění
provozu – požadavek na vybudování Nové Průběžné.
Pro další obyvatele je dále prioritní pro trvalé bydlení
vybudování vodovodu a kanalizace.
Doprava – zejména z okrajových částí by lidé
uvítali pravidelné spoje HOBR EXPRES alespoň k zastávkám PID. Vyskytly se požadavky na omezení leteckého provozu nad obcí, případně na finanční kompenzace od Letiště V. Havla pro odhlučnění staveb.
Sport – nejvíce chybí různé druhy hřišť pro všechny věkové kategorie. Pro děti více hřišť s klouzačkami,
pískovištěm, prolézačkami, pro mladou a střední
generaci hřiště a hala pro kolektivní sporty, fitness,
posilovna, cvičení jógy, sauna. Mnozí zde postrádají
koupaliště. A samozřejmě cyklostezky do všech částí.
Starší by uvítali např. šachový kroužek.
Kultura – respondenti většinou požadují kulturně-společenské centrum s celoročním provozem
a pro všechny generace (pořádání divadel, plesů, reprezentace zájmových klubů a kroužků, setkávání se
sousedy, klub důchodců).
Sociální služby – zajistit především mnohem
větší péči o seniory ve formě např. rozvozu jídla a zajištění nezbytné dopravy, která je v současnosti řešena pouze sousedskou výpomocí hlavně v okrajových
částech. Ve Zdibech chybí Domov s pečovatelskou
službou a kluby důchodců. A samozřejmě zdravotní
středisko a lékárna.
Životní prostředí – zaměřit se na větší péči
o zeleň, zřizování lesoparků s lavičkami a hlavně všeobecně na úklid v obci. Dbát na čistotou ovzduší, OÚ
by měl provádět kontroly nekvalitních topidel včetně
využívání nekvalitního paliva a spalování odpadů
v některých domácnostech. Zklidnění dopravy v centru (Nová Průběžná). Vadí nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad, časté nedodržování nedělního klidu. Domácnosti žádají poplatky za popelnice
stanovovat podle skutečného objemu vyvezených
odpadků. Obyvatelé okolo Pražské požadují zřízení
protihlukových stěn.

ROZVOJ OBCE
Téměř polovina obyvatel si již nepřeje rozšiřování obce, ostatní by byli pro propojení

www.obeczdiby.cz

jednotlivých stávajících částí, zbytek nedokázal posoudit.

DOPRAVNÍ SPOJENÍ
Většina dotázaných si přeje značné rozšíření
místní dopravy, pravidelnou celodenní dopravu
do všech částí obce minimálně k zastávkám PID.
Přímé zajíždění HOBR EXPRESu do Prahy, k ZŠ
Chabry, k Lidlu (hlavně přes den mimo špičky
PID). Obyvatelé vítají budoucí zřízení tramvajové
trati s podmínkou přímého napojení tras HOBR
EXPRESu na její zastávky. Navrhují rozšíření PID
až na Brnky, novou zastávku U jezera, zřízení dotované taxislužby pro důchodce (lékař, případně
nákupy), zřízení stojanů na kola u zastávek, sdílená kola k PID.

VYUŽITÍ OBECNÍCH FINANČNÍCH
PROSTŘEDKŮ
Mnozí si přejí zejména rekonstrukci místních
komunikací, dále péči o veřejnou zeleň, zřízení dalších provozoven obchodu a služeb (téměř polovina
dotázaných), častější spoje veřejné dopravy, podporu kulturních, společenských a sportovních aktivit, dobudování technické infrastruktury a opravy
památek v obci.

CO NÁM TAKÉ VADÍ

▪ že se mezi lidmi vytrácí slušnost,
▪ chybějící zdravení,
▪ nedodržování chůze po chodnících vpravo, zejména že to neučíme děti,
▪ dělení obyvatel na starousedlíky a nové včetně nevraživosti obou skupin,
▪ špatný stav zámku na Brnkách,
▪ málo strážníků – nejsou vidět, jejich nedostupnost
hlavně o víkendu,
▪ malá informovanost o místních službách,
▪ málo míst v MŠ,
▪ investice se vkládají hlavně do centra, izolace okrajových částí,
▪ žádná urbanistická koncepce,
▪ problémy spojené s územním plánem a nepovolením výstavby/přestavby na rodinné bydlení.

A CHYBÍ

▪ odhalení protiprávního jednání bývalého vedení
a jeho špatného vedení obce,
▪ kvalitní internet,
▪ vývěska na parte na hřbitově,
▪ lávka do Roztok,
▪ pláž u Vltavy,
▪ lepší přístupnost pro pěší do Lidlu,
▪ přechody,
▪ parkovací místa u škol.
Naši radní mají jasno. Výsledek dotazníkového
šetření bude promítnut do Rozvojové koncepce obce
Zdiby pro rok 2019-2025.

KDO JE TU PRO NÁS

č e r ve n 2 019

POTRAVINOVÁ BANKA VE ZDIBECH
Potravinové banky jsou neziskové organizace, které shromažďují potraviny a distribuují je odběratelským charitativním a dobročinným organizacím. Potraviny se tímto dostávají ke koncovým klientům – dětem, seniorům, samoživitelkám, postiženým, lidem bez domova a v nouzi.
Předsedkyní potravinové banky ve Zdibech je paní PhDr. Věra Doušová, která mě
provedla celým areálem Tesly a odpověděla
na mé otázky.
▪▪ Kolik lidí ve skladu pracuje?
Zaměstnáváme zde celkem osm lidí,
většinou jsou to řidiči a skladníci. Zaměstnanci jezdí pro zboží, evidují ho, třídí a vydávají klientů.
▪▪ V jakých dalších projektech pomáháte?
Učíme klienty zdravě vařit, organizujeme
kurzy vaření, pro školy a pro veřejnost pořádáme přednášky a workshopy zaměřené
proti plýtvání potravinami, učíme je efektivně nakupovat, správně skladovat potraviny
a znát jejich cenu, tj. aby si uměli představit,
kolik je za výrobou jednoho rohlíku lidské
práce, elektrické energie, vody, nakolik jeho
výroba znečistí ovzduší uhlíkovou stopou
atd. Pořádáme také každoročně tábor pro
děti z českých vesnic z oblastí postižených
černobylskou havárií. Letos přijedou děti
již v červnu, prožijí dva týdny v Jizerských
horách a pár dní pobydou také tady, ve Zdibech. Chceme je seznámit nejen s potravinovou bankou, ale také s životem obce, s Prahou, a pokud by se našla možnost, zahrát si
s místní školou třeba fotbalový zápas. Určitě
bychom to přivítali.

▪▪ Také vás navštěvují školy a školky,
i naše zdibská. Co dětem ukazujete?
S dětmi si povídáme o zdravém stravování, o neplýtvání potravinami a jejich uchovávání v ledničce. Místní děti to velmi zajímalo
a nakreslily k tomu i obrázky.

V letošním jarním kole celorepublikové Sbírky potravin, které se
uskutečnilo v sobotu 18. května, se
podařilo vybrat celkem 212 tun potravin a 23 tun drogistického zboží.
Tato sbírka se nyní bude konat vždy
dvakrát ročně, na jaře a na podzim,
a je organizována Českou federací
potravinových bank, Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR spolu
s klíčovými obchodními řetězci působícími na českém trhu, Asociací
společenské odpovědnosti a partnery z neziskového sektoru. Přímo
naše banka získala 51,2 tun potravin a drogerie.
nemohli žádat. Proto jsme našli zcela nové
sklady na okraji Prahy za stejnou cenu, jakou
bychom tady platili za rozbité zdi, děravé
podlahy, opadávající omítky a staré vedení
vody, elektřiny, odpady…
MČ

▪▪ Jaká je budoucnost potravinové banky
u nás?
Ve Zdibech se mi moc líbí, zaměstnáváme lidi odtud a z blízkého okolí, ale během
podzimu se budeme muset stěhovat. Již ně-

kolik let jsme v pronájmu u soukromé firmy
a snažíme se pomocí státních prostředků rekonstruovat zanedbané a zdevastované prostory, což se nám dosud dařilo. V tomto roce
jsme počítali s rekonstrukcí a velkou investicí
do přízemí budovy, ale majitel souhlasil s investicí a smlouvou na pět let pouze za předpokladu, že budeme platit dvojnásobný
nájem. Na to jsme nemohli přistoupit a ani
o státní dotaci bychom za těchto podmínek
www.obeczdiby.cz

Výzva pro všechny: Pokud chcete pomoci, můžete poslat finanční příspěvek na účet:
2800054049/2010 nebo se zapojit jako dobrovolník ve skladu Potravinové banky na adrese
Zdiby Přemyšlení, U Továrny 1.

Paní
Věra
Doušová, rozená
Mölzerová, se narodila v roce 1947
v pražských Vršovicích. Po gymnáziu začala studovat psychologii a sociologii
v Praze, kde se seznámila a spřátelila s Jiřinou
Šiklovou, signatářkou Charty 77.
V 70. a 80. letech přes paní Šiklovou přijímala dodávky zakázaných knih a časopisů
z Francie, adresy rodin politických vězňů
a peníze pro ně určené. Když její tehdejší
partner nelegálně odešel za hranice, přestala dodávky přijímat jako hlídaná a pro policii podezřelá. Proto přijala práci ve státním
podniku Československé cirkusy jako učitelka, tlumočnice a ekonomka. Odjela tam i se
svými třemi dětmi. Měsíc po jejím návratu,
v lednu 1990, ji do Volyně na Ukrajinu vyslal
Václav Havel. Následně pomohla přesídlit asi
1860 volyňských Čechů v letech 1991-1993.
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BEZPEČNOST

JAK SE ZVIDITELNIT
Nenechte se zmást nadpisem, řeč bude
o bezpečnosti chodců. Pro každého pěšího
účastníka silničního provozu je totiž nadmíru
důležité, aby ho řidič včas a zřetelně viděl. Jedině
tak se řidič může chodci dobře vyhnout, když jde
po silnici, nebo zpomalit, když silnici přechází.
Čím dříve řidič chodce uvidí, tím více
má času na reakci a na zvládnutí brzdného
manévru. Chodec tím pádem má zase větší
šanci, že se s automobilem ve zdraví mine.
Na svou vlastní viditelnost však pěší musejí dbát nejen v noci, ale i za hustého deště,
mlhy či sněžení, za soumraku i svítání, tedy
při jakékoliv snížené viditelnosti.

pozadím. Příkladem může být bílá a zelená bunda na pozadí lesa nebo zasněžené
pláně. Bílá bunda na sněhu a zelená u lesa
budou podstatně méně viditelné než při
opačné kombinaci.
Kromě toho, viditelnost žádné barvy
není bohužel dostatečná pro bezpečné zastavení vozidla pro všechny stavy vozovky.
Reakční a brzdná dráha osobního automobilu je dohromady na suchém povrchu při
rychlosti 50 km/h zhruba 28 metrů a při
rychlosti 90 km/h mimo obec asi 70 metrů.
Špatné počasí pak může tuto vzdálenost
prodloužit až na trojnásobek.

dostatek UV záření a méně světelného záření, že tyto látky svítí. Ve dne tyto barvy
opravdu pomohou, v noci však svoji funkci
kvůli nedostatku UV záření ztrácejí.
Řešením je pak použití reflexních materiálů a prvků na oblečení, které sice nemají nijak zvlášť výraznou barvu, ale fungují na zcela odlišném principu. Odrážejí totiž světlo
podobně jako směrové zrcadlo. Zvyšují tím
trojnásobně viditelnost oproti bílému oblečení a až 10krát v porovnání s oblečením
modrým. Řidič pak dokáže zaznamenat
chodce nebo cyklistu s reflexními prvky až
na vzdálenost 200 metrů. A to už je skutečně dostatečná vzdálenost na to, aby situaci
správně vyhodnotil a potřebný manévr bezpečně provedl.
Fluorescenční a reflexní barvy či materiály se standardně používají u složek záchranných systémů nebo policie, u povinné
bezpečnostní výbavy nebo dopravního značení. Stoupá však i jejich používání cyklisty
a chodci v běžném silničním provozu. Obvykle se jedná o doplňky v podobě různých
druhů našívacích pásků na batohy, tašky,
sportovní i pracovní oblečení nebo ve tvaru
pevných pásků na končetiny a části kola. Výběr je v dnešní době opravdu veliký.
Reflexní doplňky by měly být vždy umístěny na co nejvíce se pohybujících částech
těla, protože statický, resp. málo pohyblivý
prvek je také méně vidět. Ideálně bychom
je tedy měli připnout na končetiny, a to
u chodců především nejen na kotníky, ale
i na zápěstí.
Zkusme si tedy dát předsevzetí, že se
minimálně pro tento rok staneme pro řidiče
nepřehlédnutelnými!
JH

Viditelnost různých barev při soumraku.

A jak tedy na sebe při takové viditelnosti
více upozornit? Jednoduše - barvou oblečení, a to hlavně toho od pasu dolů. Potkávací světla aut totiž svítí, laicky řečeno, dolů
od osy světel.
Různé barvy oblečení jsou jinak vidět
na různé vzdálenosti. Nejhůře na tom je
modrá a červená barva. Modrá je v noci vidět jenom na přibližně 18 metrů (při standardním osvitu světlomety auta) a červená
na 24 metrů. O poznání lépe jsou na tom
chodci ve žlutém a bílém oblečení, kterých si
řidič všimne už na vzdálenost 37 a 55 metrů.
Zdálo by se tedy, že máme řešení: čím
světlejší oblečení chodce, tím jeho lepší
viditelnost. To ale nemusí platit vždy. Záleží totiž i na světelném kontrastu s okolním
18

Pro lepší viditelnost je proto ve dne a při
slabě snížené viditelnosti, tedy např. při svítání, soumraku či dešti, vhodné použít barvy
fluorescenční, tedy svítivě žlutou, oranžovou
nebo zelenou. Tyto barvy se běžně používají
na dopravní značky a další doplňky, ale třeba
i na reflexní vesty a pracovní oděvy. Dopravní značka nebo oblečení chodce s fluorescenční látkou je jasnější než čistá bílá plocha,
a tím více přitahuje pozornost řidičů.
U fluorescenčních signálních barev dochází ke vstřebávání neviditelného ultrafialového slunečního záření a jeho následnému
vyzařování ve viditelném spektru. Tyto barvy tedy vydávají více světla, než umožňuje
pouhý jeho odraz. Proto se zdá, obzvláště
při zatažené obloze nebo soumraku, kdy je
www.obeczdiby.cz

Nezapomínejme zviditelnit také své čtyřnohé přátele.

TIP NA VÝLET

č e r ve n 2 019

vhodná pro kočárky, se vraťte na hlavní stezku
a pokračujte do mírného stoupání.
Na levé straně postupně minete Spálený mlýn nebo pozůstatky Tůmova mlýna.
Ve stejné úrovni se na chvilku zastavte pod
několik desítek metrů vysokými skalními stěnami a rozjímejte. Následuje romantická část
s mnoha zákruty Únětického potoka, které
milují především děti. Některé stromy mohou
při hře sloužit jako mosty přes rozbouřenou
řeku a vyhrává ten, který bez pádu do potoka
nejrychleji přeleze na druhý břeh. Po osušení
ratolestí a vylití vody z bot pokračujte za cílem své cesty – Alšovou vyhlídkou. Nachází
se vpravo na úrovni Dolního rybníka. Začátek
stezky je označen turistickou značkou a vede
částečně lesem, loukou a kamenitou cestou.
Před vámi je jediné výrazné stoupání na celé

TICHÝM ÚDOLÍM NA ALŠOVU VYHLÍDKU
Přírodních krás okolo Vltavy je dostatek i na jejím levém břehu, proto vám
tentokrát doporučíme využít služeb klecanského převozníka a vydat se
do přírodní rezervace Roztocký háj – Tiché údolí. Největšími změnami
prošel kaňon za poslední dvě staletí, nejprve vznikem čtyř mlýnů, náhonů
a rybníků po délce Únětického potoka, následně přeměnou krajiny vykácením lesů a vzniku pastvin pro účely chovu ovcí. Od 50. let 20. století
vykonala příroda veliký kus práce, a tak se nyní můžeme projít lesem se
smíšeným porostem a přitom se kochat přirozenými zákruty potoka. Cílem bude nepříliš navštěvovaná Alšova vyhlídka s malebným výhledem
na Únětice a blízké okolí.

trase a není možné ho zvládnout s kočárem
nebo vyjet na kole. Odměnou za zdolané převýšení vám bude vyhlídka z buližníkového
skalního útvaru na Dolní rybník, část Únětic
nebo Kozí hřbety.
OB

NÁROČNOST

Po vystoupení z přívozu pro jistotu zkontrolujte jízdní řád, na pěší výlet budete potřebovat dvě až tři hodiny. Pěšky se vydejte
proti proudu Vltavy písečnou cestou, na kole
nebo s kočárkem raději využijte žlutou trasu,
která vede po zpevněné cestě. Na křižovatce
odbočte směrem do ulice Tiché údolí a pokračujte po modré. Přibližně po kilometru se
ocitnete na prahu přírodní rezervace, kde začíná i naučná stezka. Celá trasa až k Alšově vyhlídce je bez problémů sjízdná na kole i s kočárkem. Pokud se vám zdá, že je procházka
přespříliš nenáročná, anebo milujete výhledy,
můžete po půl kilometru přidat do itineráře
odbočku vlevo a lesní cestou se vydat na Vyhlídku na Suchdol. Stejnou cestou, která není
Pro pěší turistiku
Se sportovním kočárkem
Pro horské kolo
Celková délka trasy 10 km.
Při cestě na vyhlídku je potřeba
nechat kočárek/kolo pod svahem!
Zdroj: Mapy.cz
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