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ÚZEMNÍ PLÁN NOVĚ
Červnové zastupitelstvo rozhodlo o pořízení nového územního plánu naší obce. Ráda
bych blíže vyjasnila, proč a co bude následovat.
Území obce Zdiby je v současné době regulováno Územním plánem Zdib vydaným
jako opatření obecné povahy č. 1/2010 dne
12. 10. 2010. Tento územní plán ale v podstatě
jen překlopil územní plán z roku 2006 do podoby odpovídající v té době nově přijatému novému stavebnímu zákonu. Je tudíž poměrně starý. Od roku 2006 se změnily podmínky rozvoje
obce, počet obyvatel se více než dvojnásobil
a změnila se také nadřazená územně plánovací
dokumentace, kterou je potřeba implementovat do územního plánu.
Den před koncem minulého volebního
období sice byla přijata změna č. 1 územního
plánu, která byla vydána jako opatření obecné
povahy č. 1/2018/OOP usnesením zastupitelstva obce č. 2/10/18 ze dne 4. 10. 2018, je ale
otázkou, do jaké míry se tato změna povedla.
Změna č. 1 byla různými nespokojenými
vlastníky napadena u soudu, žalob bylo prozatím podáno sedm. Jedna z žalob již dokonce
byla soudem rozhodnuta v neprospěch obce
a nabyla právní moci. S výsledkem soudního
sporu se budeme muset vypořádat. O rozsudku budeme informovat na webových stránkách
obce v sekci územní plán.
Po konzultacích s urbanisty, architekty

a zejména s příslušným úřadem územního
plánování v Brandýse nad Labem jsme museli
konstatovat, že koncepce rozvoje území obce
stanovená ve stávajícím platném znění územního plánu je nevyhovující.
Mezi zásadní problémy podle našeho názoru patří nekoncepční řešení rozvoje území
v oblasti Zlatý kopec a Brnky. Na velké části Zlatého kopce je výstavba podmíněna výstavbou
komunikace Nová Průběžná, a tudíž zcela zakázaná. Přitom na Brnkách, hned vedle, v oblastech rekreačního bydlení, jsou podle územního
plánu povoleny přestavby chat, tj. výstavba
možná je. Mnoho obyvatel Zlatého kopce, kteří
zde navíc museli investovat do budování infrastruktury a čekají na výstavbu již řadu let, tuto
situaci vnímá jako nespravedlivou.
Naši obec tíží vymezení rozsáhlých zastavitelných ploch pro komerční objekty či technickou infrastrukturu v severní části území obce,
nedostatečné řešení dostupnosti veřejné infrastruktury z navržených zastavitelných ploch
pro bydlení apod. Územní plán dostatečně
neřeší plochy pro občanskou vybavenost, obci
chybí 2. stupeň základní školy, postrádáme
centra jednotlivých částí obce důležitá pro setkávání občanů, společenský život obce a identitu jednotlivých částí obce. Je nutno řešit přetíženou dopravní obslužnost nejen obce, ale
i celého regionu. Je důležité rovněž zajistit, aby

PROMĚNY HOBR
EXPRESSU
S novým školním rokem došlo k úpravě
zastávek trasy autobusu HOBR. Na základě
připomínek Policie České republiky nastaly
z důvodu bezpečnosti u některých současných zastávek změny. Dvě z nich (Zelená
a Šípková) byly zrušeny a zastávka U školy se
přesunula do prostoru zastávky Veltěž, kde
staví běžné linky PID. Stávající zastávky jsou
postupně vybavovány dřevěnými nástupišti.
Tím to ale nekončí. V posledních měsících
proběhly první kroky příprav pro zavedení
klasického linkového autobusu ve Zdibech,
který by obsloužil i jiná místa než na Průběžné. Jeho trasa by měla kopírovat jednak stávající trasu běžných autobusů PID, jednak z části
právě trasu HOBR Expressu.
Ze společného jednání zástupců Krajského ředitelství PČR, ROPIDu, projektanta
a vedení obce vzešla následující finální trasa
nové linky: U Vodojemu - Polní - Přemyšlenská
(PID) - V Kopci - Na Ladech - Pod Mezí – Brnky - Pod Hájem - Zlatý kopec - Přemyšlenská
(PID) - Veltěž (PID) - Pošta (PID) - Zdiby (PID)
- Prunéřovská (PID) - Vozovna Kobylisy (PID)
2

- Žernosecká (PID). Na trase budou dvě točny,
a to u zastávek U Vodojemu a Brnky.
V červnu byla dostupnost navržené trasy
ověřena zkušební jízdou. Autobus délky 9,5 m
by měl bez problémů projet. V úseku mezi
zastávkami V Kopci a Na Ladech obec preferuje variantu jednosměrného provozu v ulici
Na Ladech směrem do Brnek. Druhou alternativou je jednosměrný provoz v ulici Na Ladech
k odbočce k modelářskému letišti.
Nedojde ovšem jenom ke sjednocení tras,
ale také ke sjednocení vzhledu všech „nových“ zastávek. Rozměr každé z nich by měl
být vždy 1,5 m x 10 m s tím, že budou ze dřeva
a vždy zvýšeny oproti komunikaci o 16 cm.
Nové autobusové linky bychom se měli
dočkat už během tohoto školního roku.
JH

www.obeczdiby.cz

území obce bylo bezpečné pro pěší a cyklisty
a aby byla posílena krajinná zeleň.
Jak ukázaly výsledky referenda, výstavba
rozsáhlých skladových areálů typu Goodman,
zvyšující zátěž životního prostředí obce, již není
žádoucí. Nepřijatelné je riziko umístění skládky
odpadů na horizontu obce v rozsahu více než
16 tis. m². Tato rizika jsme tudíž museli ošetřit
vyhlášením stavební uzávěry na technickou výstavbu v okolí dálnice. Ta bude platit do vydání
nového územního plánu.
Jsme přesvědčeni o tom, že občané obce
mají právo se vyjádřit k tomu, jaký rozvoj obce
si přejí, a že má být věnována náležitá pozornost jejich námitkám a připomínkám v procesu
pořizování územního plánu. Současně stěžejní musí být i spolupráce s urbanisty a odborně způsobilými osobami, které v návaznosti
na šetření učiněná v území, jakož i na veřejnou
diskuzi nastaví kvalitní udržitelný rozvoj obce
s pozitivní perspektivou do budoucích let, příznivou k životnímu prostředí a kvalitnímu životu
místních obyvatel.
Pustili jsme se do komplikovaného výběru
zpracovatele územního plánu. Věřím, že se nám
povede vybrat toho nejlepšího. Budeme rádi,
když se projednávání změn územního plánu aktivně zúčastníte a přispějete tak svým názorem
či požadavkem k tomu, jak by mělo území obce
v budoucnu vypadat. Jedno je jisté: vyhovět
všem možné nebude. Rozhodneme však společně o tom, kam bude naše obec dále směřovat.
Beata Sabolová
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MÍSTO PRO ŽIVOT, KTERÉ SI SAMI UTVÁŘÍME
Vážení spoluobčané, je mi velkým potěšením, že jsem byl požádán naší redakcí
o uvedení čtvrtého vydání „nového“ Zdibského zpravodaje. Mnozí z vás mě nejspíše
již znají z předešlého působení v místním
zastupitelstvu či ze spolupořádání některých kulturně společenských akcí. Věřím
však, že moje jméno také mnohým občanům nic neříká, a proto se vám ve stručnosti
představím.
Do Zdib jsem začal jezdit začátkem
90. let a postupně jsem se sem s celou rodinou v roce 2004 přestěhoval. Tehdy to bylo
nejen loučení s mým tehdejším domovem
nad řekou Berounkou v Černošicích, ale také
se střední školou. Změnu adresy a nástup
na univerzitu jsem vnitřně cítil jako začátek
něčeho nového, co přináší mnoho možností
a příležitostí.
Krátce po přestěhování jsem se začal čím
dál tím více scházet se zajímavými lidmi, kteří neustále vymýšleli společenské akce a měli
plno nápadů, jak si utvářet a zkrášlovat své
okolí. Jejich neúnavný elán a nadšení nakonec vedly k tomu, že jsme společnými silami
vyklidili špýchar pro účel konání některých
kulturních akcí a upravili park, abychom se
mohli se spoluobčany setkávat také tam.

Jejich tvořivá činnost u mnohých postupně přerostla do angažovanosti v komunální politice a nedlouho poté následovalo oslovení panem Česnekem, zkusit
udělat něco víc. Pod volebním uskupením
s názvem Obec pro všechny generace jsem
prvně kandidoval v roce 2014 a stal se tak
zastupitelem obce a poté v roce 2018 radním obce Zdiby.
Domnívám se, že o mnohém, co obec
postrádá - od Nové Průběžné, druhého stupně základní školy, někde i vodovodu a kanalizace, až po cyklostezky a parky - již bylo
napsáno dost. Nyní nastal čas začít tvořit vše
tak, abychom nejenom uskutečnili vytyčené
cíle, ale také vytvořili dobrý základ pro další
generace. Je nezbytné přistupovat k zamýšleným investicím s rozmyslem a velkoryse,
aby i v budoucnu bylo možné stavět na „pevných základech“. Vytvářet vhodné podmínky pro společenský život, který dále povede
k rozmanitým nápadům a vizím. Tedy vše, co
utváří hezké místo, kde chceme společně žít.
Inspirací pro nás mohou být jak okolní
obce, tak zahraniční letoviska, která jste
navštívili během dovolených. Pokud tedy
někde uvidíte něco zajímavého, co by
se do naší obce hodilo a bylo přínosem,

CO SE DĚJE V DOMEČKU?

Mnozí v obci možná netuší, že „náš domeček“ není ani trochu náš. Máme ho jen
půjčený. O kterém domečku je řeč?
Přesně o tom, ve kterém se po dlouhá
léta nachází místní knihovna a kam jsme byli
zvyklí chodit na kosmetiku a ke kadeřnici,
scházel se v něm Kaštánek, občas se v něm
konalo zastupitelstvo či volby a jednoho
času v něm dokonce byla náhradní jídelna
pro děti ze ZŠ Zdiby. Oficiálně je nazýván
„kulturní dům“.
Budova i pozemek, na kterém stojí, ale
nejsou majetkem obce, nýbrž České republiky. A protože je stát prozatím nepotřebuje,
rozhodl se je naší obci bezplatně zapůjčit.
Máme to i písemně! Smlouva, která byla se
státem uzavřená paní starostkou MUDr. Hellerovou v roce 2011, je ale pouze na dobu určitou a její platnost vyprší v blízkých dnech,
konkrétně 31. 10. 2019.
Současné vedení obce proto znovu jednalo s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových (dále jen Úřad), který hospodaří
právě s těmito nemovitostmi. Úřad dal obci
na výběr ze tří variant. První z nich je možnost
bezplatného využití budovy i pozemku, tedy

jejich vypůjčení opět na nějakou předem určenou dobu. Vedení obce by ale raději zajistilo druhou „výpůjční“ variantu, a to s bezúplatným převodem nemovitostí do majetku obce
s omezeným užíváním po dobu předem
www.obeczdiby.cz

Vždy hledat inspiraci s rozhledem

zajděte na obecní úřad a sdílejte svoje
nápady a postřehy. Jsou to právě občané
obce, kteří v konečném důsledku nejvíce
tvoří své místo k životu.
Závěrem bych chtěl velmi poděkovat
všem občanům, kteří se aktivně zapojují
do života v obci, a popřát paní starostce,
místostarostkám a zaměstnancům obecního
úřadu hodně úspěchu při správě naší obce.
Jakub Krejcar, radní
sjednané lhůty. Obvykle to bývá 20 let, ale
možná se povede tuto dobu dohodou zkrátit
na polovinu. Poslední variantou, která se nabízí, je odkoupení této nemovitosti ihned, což
ale v danou chvíli vzhledem k rozpočtu obce
vůbec nepřipadá v úvahu.
První dvě varianty sice pro obec představují minimální provozní a pořizovací náklady, je však nutné dodržet Úřadem stanovené
podmínky. Nejdůležitější z nich je závazek,
že vypůjčené nemovitosti bude obec využívat v době platnosti smlouvy pouze pro účely vzdělávací a kulturní a nepřenechá je k užívání třetí osobě, a to ani z části. Proto musela
být ukončena především veškerá „komerční“
činnost v domečku, a to k datu konce platnosti předchozí smlouvy o výpůjčce. Už tu
tedy nebude kadeřnictví, kosmetický salon,
nemůže tu být ani učebna autoškoly či cokoliv dalšího s obdobnou nálepkou.
Domeček bude prozatím dál sloužit
hlavně jako knihovna. Vedení obce však určitě rádo podpoří všechny takové „činnosti“,
které se vejdou mezi státem stanovené mantinely. Když všechno půjde hladce, jednoho
dne bude i kulturní dům majetkem obce.
JH
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CO (TAKÉ) ROZHODOVALA RADA OBCE
Jak pracuje rada obce? Co všechno řeší? 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 číslo 75/12/2019 ze dne
12. 08. 2019
Projednání výstavby vodovodu U Rybníka
a uzavření Smlouvy o změně investorství
Předchozí vedení obce zadalo zpracování
projektové dokumentace pro územní rozhodnutí stavby vodovodu U Rybníka. Podmínkou
pro vydání stavebního povolení bylo předložení písemného souhlasu s napojením na vodovod ve vlastnictví společnosti Vodárny
Kladno - Mělník, a.s. (dále jen „VKM“). Obec
proto vstoupila do jednání s VKM. Ukázalo se,
že vlastnictví vodovodních řadů v obci je velmi roztříštěné, správa vodovodu ve vlastnictví
obce je problematická. Taková situace nevyhovuje ani obci ani VKM jako největšímu vlastníku vodovodní sítě v obci.
Přes 20 let neřešený nevyhovující stav napojení této oblasti na vodovod je dále – i s ohledem
na rapidní snižování stavu podzemní vody v oblasti
- neudržitelný.
Vedení obce uvítalo nabídku VKM k převzetí
investorství této stavby. VKM uhradí výstavbu vodovodu včetně individuálních přípojek (jejich veřejnou část). Podle smlouvy by vodovod měl být
vybudován do 6 měsíců od podpisu smlouvy.

USNESENÍ Rady obce číslo 68/11/2019 ze dne
19. 07. 2019
ke schválení ceníku pronájmu – hrobová
místa, kolumbárium
Na základě kolaudačního rozhodnutí ze dne
15. 11. 2018 a uzavřené smlouvy o nájmu ze dne
27. 6. 2017 ve znění dodatku ze dne 15. 5. 2019 je
obec Zdiby jako pronajímatel oprávněna provozovat a dále pronajímat urnové hroby v kolumbáriu
hřbitova obce Zdiby.
Pro účely pronájmu hrobových a urnových
míst je předkládán ke schválení „Ceník za pronájem hrobových a urnových míst na pohřebišti
ve Zdibech“ stanovený pro účely uzavírání smluv
o nájmu hrobového místa pro jednotlivá místa dle
plánu kolumbária.
USNESENÍ Rady obce číslo 66/10/2019 ze dne
17. 06. 2019
Projednání Zásad pro výstavbu v obci Zdiby
Každá stavba, ať už komerčního charakteru
nebo k zajištění bydlení, vždy vyvolává nároky
na posílení veřejné infrastruktury v obci. Nová
výstavba ovlivňuje život nejen v dotčené lokalitě, ale i v navazujících částech obce. Příjem obcí
z rozpočtového určení daní na výstavbu veřejné
infrastruktury přitom nestačí. Infrastruktura musí

JE TO V SUCHU!

Už je to pět let, co nám v obci vyrostly dvě
nové budovy mateřských škol v ulici Průběžná.
Žlutá a zelená školka byly dokončeny 4. ledna
2014 a o pár měsíců později slavnostně otevřely svoje dveře místním dětem. Dílo to bylo jistě
potřebné, ale bohužel ne zcela dokonale provedené. Do budov začalo zatékat.
První reklamace střechy byla uplatněna
23. 3. 2017. Zhotovitel však i přes opakované
urgence nereagoval. Vedení obce došla trpělivost, nechalo si zpracovat podrobný znalecký
posudek a 30. 7. 2018 mu odeslalo poslední výzvu. Žádalo jediné: aby firma, která za provedení stavby zodpovídá, svoje chyby napravila
a provedla opravy nalezených vad.
Znalecký posudek opravdu potvrdil, že stavba nebyla postavena podle schválené projektové
dokumentace. Například oplechování atiky mělo
být po celém obvodu ploché střechy kotveno
do betonové vrstvy, ale namísto toho byly použity OSB desky a příliš krátké vruty. Nepřekvapí
tedy, že vruty se časem vytrhly a oplechování
se uvolnilo. Nebyl dodržen ani spád povlakové
střešní krytiny, která navíc byla ještě zvlněná.
I přesto, že to zhotovitel dostal černé
na bílém, pokračoval ve svém mlčení a do školek zatékalo dál. Současné vedení obce tedy
4

znovu dne 21. 3. 2019 velmi důrazně vyzvalo
zhotovitele, aby všechny závady bez prodlení
odstranil. Aby vážnost svých slov potvrdilo,
vyměřilo dané firmě nemalou smluvní pokutu
za neodstranění vad. Po řadě komplikovaných
jednání, která pak následovala, se nakonec
podařilo celou záležitost uzavřít. A s dobrým
koncem - dne 17. 7. 2019 obec s úlevou převzala opravené střechy.
JH

NEPROŠLO TO
V minulém čísle Zdibského zpravodaje
jsme vás informovali o zveřejnění 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“.
www.obeczdiby.cz

být budována buď za přispění stavebníků v obci
nebo za přispění dotací.
Tyto zásady jsou vyjádřením požadavku, aby
se stavebníci svým příspěvkem podíleli na odpovědnosti za budoucí podobu území obce. Nová
výstavba by vždy také měla umožnit zvýšení kvality života v obci.
USNESENÍ Rady obce číslo 58/10/2019 ze dne
17. 06. 2019
Informace ke střednědobému výhledu
rozpočtu obce Zdiby pro r. 2020–2021
Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem
obce, který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje jejího hospodářství. Sestavuje se
zpravidla na 2 až 5 let.
V návaznosti na projednání podmínek revolvingového úvěru a podrobnějším rozboru jednotlivých tříd ve vazbě na schválený rozpočet obce pro
rok 2019 byla provedena úprava Střednědobého
výhledu rozpočtu obce pro roky 2020 a 2021.
Další usnesení a podrobnější informace najdete na
https://www.obeczdiby.cz/usneseni-rady-obce/
Můžete se podívat i na usnesení zastupitelstva na
https://www.obeczdiby.cz/usneseni-ze-zastupitelstva/

Obec Zdiby k této dokumentaci vydala
jednoznačně nesouhlasné vyjádření a požadovala přepracování dokumentace a jejích
určitých součástí. Toho bylo dosaženo. Odbor
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města
Prahy (OCP MHMP) ji opravdu k přepracování
vrátil. Navíc požaduje dokumentaci rozšířit
o všechna dostupná opatření pro eliminaci
zápachu při provozu skládky a předložit nezávislý hydrogeologický oponentní posudek.
Ten má za cíl prokázat těsnost či netěsnost
tělesa skládky a skutečný vliv na kvalitu podzemních vod.
Stejně tak OCP MHMP vyžaduje zapracovat všechny relevantní připomínky vznesené
na veřejném projednání a zaslané k vlastní dokumentaci. O tom, jestli zpracovatel předloží
novou verzi a jak to celé dopadne, vás budeme
zase informovat.

TEPLOTNÍ REKORD

V předešlém čísle jsme vás informovali
o tom, že ve Zdibech máme meteostanici. A zmínili jsme i nejvyšší letní teplotu, kterou zaznamenala. Bylo to 36,2 °C naměřených 1. 8. 2018.
Hned začátkem tohoto léta padl nový rekord.
Rekordní teplota

30.06.2019 16:15

37.8 °C

STŘÍPKY Z OBCE

ř í j e n 2 019

OBECNÍ POLICIE POSÍLENA

Od 1. července letošního léta přibyl ke stávajícím strážníkům, paní Aleně Štětkové a Jiřině Měrkové, nový strážník pan Karel Šedivec.
Obecní policie bude mít službu každý
pracovní den od 7 do 19 hodin. Můžete ji
kontaktovat na těchto telefonních číslech:
774 986 014 (služebna), případně jednotlivé
strážníky na číslech 774 986 016 (str. Štětková), 774 986 022 (str. Měrková), 775 968 914
(str. Šedivec).
V době mimo službu místních strážníků je
možné se obrátit na Obvodní oddělení policie
Odolena Voda (tel. 974 881 700, 602 306 675,
nemá nepřetržitý provoz) nebo na tísňovou
linku PČR 158, příp. 112.

NOVÝ KOTEC

Naše obec si pořídila kotec na psy, který je
umístěn u budovy obecní policie. Majitelé zatoulaných psů tak mají možnost si je vyzvednout
v místě bydliště. Kotec však bude sloužit pouze
pro krátkodobý pobyt psích mazlíčků. Pokud si
je majitelé nevyzvednou do 24 hodin, budou odchycená zvířata převezena tak jako dříve do psího útulku Bouchalka v Kladně (tel. 739 433 776).
Strážníci naší OP mohou díky absolvovanému školení sami provádět odchyt volně
pobíhajících psů. Pokud tedy na takového
pejska narazíte, stačí tuto skutečnost nahlásit
na obecní policii Zdiby a ta už si s tím poradí.

V době služby je možné kontaktovat
služebnu nebo jednotlivé strážníky, v čase
mimo službu je možné využít tyto další kontakty: 773 318 449 (starostka obce) nebo
774 986 023 (vedoucí údržby).
JH

UŽ ODTÉKÁ

Roky to byla past na motoristy. Za prudkého nebo vydatného deště odtokový kanál
na křižovatce ulic Pražská a Průběžná nestíhal

Ulice K Holosmetkům

Úsek s odbagrovanou částí komunikace
byl v době před komunálními volbami představen jako úsek, kde se konečně dočkáme
výstavby komunikace. Zemní práce byly zahájeny. Tak proč se dál nic neděje?
Pro převážnou část zmiňovaného úseku
totiž bohužel neexistovala ani projektová
dokumentace pro územní řízení, natož dokumentace pro stavební povolení. Výjimkou
bylo pouze zhruba 100 m úseku od křižovatky s ulicí Na Brnky. Pro ten sice existovala dokumentace, ale pouze pro územní řízení.
V tuto chvíli nové vedení obce již dělá první kroky ke skutečné přípravě dokumentace

JE TU DALŠÍ

V obci přibyl další kontejner pro bioodpad. Stanoviště má v ulici U Rybníka.

KDY UŽ TO KONEČNĚ BUDE?
Tématem, které zajímá především obyvatele
Holosmetek, Zlatého kopce nebo Brnek, je stav
místních komunikací a bezpečný přístup pěších
obyvatel do těchto lokalit. Padá řada dotazů. Jaký
je stav případných rekonstrukcí, proč se např.
v ulici K Holosmetkům nepokračuje v zahájené
výstavbě? Jak bude zajištěna bezpečnost dětí,
které chodí pěšky do školy? A mnoho dalších. Pokusíme se odpovědět alespoň na některé.

a často se ucpal. Voda neměla kam odtékat
a na komunikaci vznikla ohromná kaluž, nebo
spíš přímo malý rybník. Při odbočování
do Zdib směrem od Prahy tak řidiči často zažívali adrenalinové chvilky. Voda z kaluže stříkala plnými proudy na všechny strany.
Tak o tenhle adrenalin jsme přišli. Odtok
nechala obec prostřednictvím Krajské správy
a údržby silnic opravit. Původní, pod komunikací utržená vpusť byla opravena, ve svahu
rozšířena a v místech pod chodníkem u podchodu Pražské nahrazena trubkou s větším
rozměrem, aby byla schopna pojmout větší
objem vody. Nové odvodnění je vyústěno
do Přemyšlenského potoka. Za deště zde můžete nyní spatřit jen nepatrnou hladinku vody
způsobenou nerovností povrchu.
A pak že to nejde.
EM

územní a stavební řízení na výstavbu
chodníku v ulici Na Lada od Chaberské
a dále ulici Na Ladech ve směru na Zlatý
kopec. Následovat bude shodný scénář
jako v předchozím případě. Bude-li existovat stavební povolení, bude možné začít
zajišťovat finanční prostředky a následně
se pustit do výstavby.
pro výstavbu, a to po celé délce od křižovatky
ulice K Holosmetkům a Na Brnky až po první
zástavbu v ulici K Holosmetkům před ulicí
Luční. V návrhu je nová komunikace, zelený
pruh pro odvodnění této komunikace s alejí
a osvětlením a samozřejmě i chodník pro pěší.
Dokumentace je připravována pro společné územní a stavební řízení a pokud půjde vše
dobře, stavební povolení by mohlo být vydáno během jednoho roku. Se stavebním povolením už bude možné žádat o dotaci a hledat
cesty, jak nejrychleji zajistit potřebné finanční
prostředky a stavbu skutečně provést.

Zlatý kopec

V současné době je ve fázi přípravy
projektová dokumentace pro společné
www.obeczdiby.cz

Brnky

Tato část obce v danou chvíli prochází
výstavbou kanalizace. Po uložení všech inženýrských sítí bude potřeba hledat způsob,
jak stav komunikací v této části obce zlepšit.
Bude nutné volit mezi dvěma variantami,
a to, zda bude stačit rekonstrukce stávajících
povrchů nebo bude nutné provést výstavbu
nové komunikace.

Chcete se zapojit?

Pokud vám dané téma není cizí a jste třeba projektantem liniových staveb, obec ráda
uvítá jakoukoliv možnou spolupráci na budoucích plánovaných stavbách či rekonstrukcích. V případě zájmu se můžete obrátit
na vedení obce.
ES, JH

5

VODOVOD

VODA, VODA, VODA
Ještě před pár lety jsme si neuměli představit, že bychom neměli dostatek něčeho
tak běžného, jako je voda. Dnes je to jiné.
Českou republiku začalo postihovat sucho
a nedostatek vody pravidelně, což se projevilo i u nás. Někteří z našich spoluobčanů
vodu nemají.
Jako nejvíce kritickou vnímáme situaci
v ulici U Rybníka, kde jsou dva bytové domy
napojené na studny, v nichž není pitná
voda, s problematickým tlakem a dodávkou
vody. Obdobně jsou na tom rodinné domy
na Zlatém kopci – část ulic Na Ladech, Růžová, Akátová, kde lidem dochází voda
ve studních, přičemž prohlubování studní
již nepřináší zlepšení.

V ulici U rybníka v domácnostech pitná voda neteče.

Obyvatelé v obou těchto oblastech si
musí pitnou vodu standardně kupovat v PET
lahvích. Ve výše uvedené části Zlatého kopce
voda ve studních dochází a v některých obdobích nestačí ani dešťová voda, zachytávaná v nádržích. Snad nejkritičtější situace byla
v létě roku 2018, kdy bylo výraznější sucho.

Místní neměli dost užitkové vody ani na splachování WC či na praní prádla (byli jsme
svědkem praní na valše). Věřím, že do takové
situace by se nechtěl dostat nikdo z nás.
Dali jsme si proto za úkol zajistit právě
v obou těchto kritických oblastech vybudování vodovodu.
Projektovou dokumentaci nechalo zpracovat již předchozí vedení obce, požádali
jsme proto o vydání příslušných povolení.
Podmínkou pro vydání stavebního povolení je předložení písemného souhlasu s napojením na vodovod ve vlastnictví společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s. (dále jen
„VKM“), která však tento souhlas dlouhodobě odmítala vydat.
Již v lednu tohoto roku jsme proto začali
s VKM vyjednávat o možnostech výstavby.
Jednání byla poměrně složitá. Vlastnictví vodovodních řadů v obci je velmi roztříštěné,
správa vodovodu ve vlastnictví obce je problematická, léta neřešená. Vzhledem k tomu,
že obec je (především díky aktuální investici
do kanalizace) zadlužená, uvítali jsme nabídku VKM k převzetí investorství stavby vodovodu U Rybníka. Jedná se o poměrně krátký
vodovodní řad, celková investice se bude pohybovat kolem 1 milionu korun. Jelikož VKM
stavbu zainvestuje, vodovod zůstane v jeho
vlastnictví. Smlouva byla po jistých peripetiích na obou stranách podepsána začátkem
září. Vodovod by měl být postaven nejpozději do 6 měsíců, věříme, že se to povede
do zimy. Držme si palce!
Složitější situace je s vodovodem Zlatý
kopec. Projektová dokumentace je sice zpracovaná, ale příslušná povolení ještě vydaná
nebyla. Jedná se o 1,4 km vodovodního řadu,

náklady podle projektanta včetně veřejné
části přípojek činí cca 6 mil. Kč. Vyjednávali
jsme s VKM finanční spoluúčast na projektu
ve výši 60 %. O tom, zda tento projekt bude
podpořen, rozhodne jedno z nejbližších zasedání představenstva VKM. Konkurence
projektů je vysoká, nedostatek vody je téměř
všude. VKM avizuje, že se teď hodlá orientovat na hledání nových zdrojů dodávek pitné
vody do sítě a případnému propojení sítě
VKM s pražskou vodovodní sítí. Pokud by náš
projekt nebyl ze strany VKM podpořen, budeme muset hledat jiné zdroje financování.
Rovněž, v podstatě nezávisle na výsledku rozhodnutí o financování vodovodu Zlatý kopec, nás čeká složité rozhodování, jak
naložit se správou vodovodu v obci a jak
zde vyřešit komplikovanou stávající vlastnickou strukturu vodovodu. Jisté je jedno:
o problematice vodovodu v naší obci ještě
všichni uslyšíme.
Nabízí se i další možnost - využití podzemního jezera vody v blízkosti kostela
ve Zdibech, která by po úpravách podle geologického posudku mohla zásobovat pitnou
vodou až 4 000 obyvatel. Bohužel, tento
zdroj původně pitné vody nebyl doposud
řádně ošetřen (chybí ochranné pásmo atd.)
ani prozkoumán. Domnívám se, že existence
tohoto důležitého vodního zdroje na území
obce bude klíčovým bodem v rozhodování
o tom, jak naložit s vodovodem v obci. Bez
ohledu na případnou přímou ekonomickou
výnosnost a s ohledem na zajištění spolehlivého zdroje vody pro příští generace. Kdoví,
třeba se k zámku budou scházet lidé a čepovat si zde Zdibskou vodu.
Beata Sabolová

inzerce

DIGITÁLNÍ TISK od 1 kusu
vizitky, knihy, sešity, kalendáře, bloky, podložky na stůl, pozvánky apod.
Laminace: matná, lesklá, strukturovaná a mechová
Vazby tiskovin: šitá, lepená, kalendářová a plastová
Na přání je možno u všech tiskovin provést KULACENÍ ROHŮ

Tiskárna a reklamní agentura
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e-mail: tiskarna@sprintservis.cz

www.obeczdiby.cz

Pekařova 4, 181 06 Praha 8 - Bohnice

ofsetový a digitální tisk
knihařské zpracování tiskovin
reklamní služby

tel.: +420 602 334 847
www.sprintservis.cz
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DO KOBYLIS RYCHLEJI?
Na Pražské ulici se na nás na podzim
něco chystá. V říjnu tady proběhne zkušební
provoz pilotního projektu „Realizace vyhrazeného jízdního pruhu ve Středočeském kraji v obci Zdiby“. Cíl tohoto projektu je jediný
– rychlejší přesun autobusů ze Zdib do Prahy.
Už jsme si zvykli na vyhrazený jízdní pruh
po cestě do Prahy. Zkušenosti s ním jsou dobré,
jenže autobusy přesto mívají zpoždění kvůli zdržení v obci Zdiby. Proto by nově měly být zřízeny
vyhrazené bus-pruhy už od okružní křižovatky
u motorestu na okraji Zdib až k začátku hlavního

ČISTÍRNA V NOVÉM
Jak to vypadá s výstavbou kanalizace
v naší obci, konkrétně s její první etapou? Přívětivě. V současné chvíli již veškeré odpadní
vody čiští nová biologická jednotka, která
byla během léta uvedena do předčasného
užívání. Stávající linka byla odstavena a prošla rekonstrukcí, kompletací technologie
a zanedlouho bude opět připravena na plný
provoz. V těchto dnech se již podává žádost
o kolaudaci čistírny i části kanalizace. Až
proběhne, rozjede se roční zkušební provoz
čistírny.
Významné úpravy se dostalo také části
koryta Přemyšlenského potoka, který podél
budovy čistírny teče. Původně nedostatečně dimenzovaný tvar koryta byl upraven
tak, aby umožnil převést dostatečné množství vody (až cca 3,5 m² profil) a byla zajištěna odpovídající ochrana technologické

města. Pro automobily tak zbyde jeden jízdní
pruh v každém směru. Tak nějak podobně to
vlastně co do počtu jízdních pruhů bude vypadat, až tudy povede slibovaná tramvaj.
Bus-pruhy ale poběží ve vnějších pruzích
silnice. Průjezd autobusů se tak ještě o trochu
zrychlí i tím, že autobus nebude muset z vnitřního pruhu zajíždět k zastávce. Přejíždět mezi
pruhy budou muset autobusy pouze v prostoru křižovatky Pražské s Průběžnou, která si
zachová svoji podobu. Před křižovatkou proto bude bus-pruh přerušen a za křižovatkou

zase začne. Změna nastane i v „pražské“ části
před městskou částí Dolní Chabry. Bus-pruh,
který je teď vlevo ve vnitřním pruhu, bude
převeden do pravého vnějšího tak, aby navazoval na ten „zdibský“. Tím dojde ke sjednocení umístění bus-pruhů v celém úseku silnice
II/608 ze Zdib až do Kobylis.
Realizace v této podobě by měla přinést
bezpečněji situované zastávky autobusu
v obou směrech. Zastávky zůstanou počtem
stejné a v místech jako dosud: Výzkumný ústav,
U parku a U celnice. Zachová se i současný
přechod pro chodce u kostela a počítá se také
s podchodem u parku. Nově v budoucnu přibyde přechod u výzkumného ústavu a u celnice.
Jestli nové uspořádání má smysl, ukáže
jednodenní zkušební provoz. Je to jednodušší a mnohem průkaznější test než složité
matematické modelování, které by včetně
potřebných dopravních průzkumů zabralo
skoro další rok navíc.
Velká dopravní zkouška proběhne v úterý 8. 10., případně i ve středu 9. 10. Dočasné
vodorovné i svislé dopravní značení bude
osazeno o předcházejícím víkendu 5. až 6. 10.,
kdy je provoz na komunikaci výrazně menší.
Odstraněno bude rovněž o víkendu, přesněji
12. 10. My, řidiči, si tak aspoň novou trať budeme moci natrénovat předem. Jediné, co z důvodu bezpečnosti nevyzkoušíme, jsou nové
přechody pro chodce.
V říjnu nás tedy na silnici čekají určitě
žluté dopravní pásky a možná i první spadané žluté listy stromů. A co bude na jaře,
to se uvidí.
JH

části čistírny do budoucna, což považujeme
za velmi důležité, neboť celkové základní
rozpočtové náklady na budovu ČOV včetně
technologie činí cca 42.800.000 Kč bez DPH.

KOMPLIKACE V DOLNÍ ULICI

Na samotném závěru první etapy se potýkáme také s komplikacemi. Jedná se o výstavbu kanalizačního řadu v ulici Dolní, kde se potkalo na velmi malém prostoru velké množství
sítí, včetně vysokého napětí, což si v konečném
důsledku vyžádalo dílčí úpravu trasy kanalizace i přeložení vodovodu. Tohle opatření představuje vícenáklady cca 0,5 mil. Kč bez DPH
a zahrnuje i náklady na náhradní zásobování
obyvatel vodou pomocí suchovodu.
Důvodem menšího zdržení je i výskyt
souvislého skalního podloží, který postup
prací významně zpomalil a rovněž se promítne, v závislosti na finálním rozsahu skalnatého podloží, do ceny díla.
Kateřina Kolářová

www.obeczdiby.cz
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AK TUALIT Y OBCE

SENIOR TAXI A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

KNIHOVNA

Jsem moc ráda, že se nám v naší obci podařilo pro naše občany
zřídit novou službu převozu osob, tzv. službu SENIOR TAXI, od pečovatelské služby Antonia senior services s.r.o. Mohou ji bezplatně
využívat občané s trvalým pobytem na území obce Zdiby, a to senioři, osoby sociálně slabé, zdravotně hendikepované nebo matky
samoživitelky. Tato služba zahrnuje převoz osob nejen do nemocničních zařízení v městech Neratovice, Mělník, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a do hlavního města Prahy, ale i odvoz na jednání s úřady
do 10 km od trvalého bydliště. Osobní nákupy bude služba zajišťovat
vždy po předchozí dohodě, a to ve dnech PONDĚLÍ a ČTVRTEK ve vybraných obchodech Lidl Zdiby, Penny a Billa Dolní Chabry.
Výše uvedené služby jsou na základě rozhodnutí rady obce Zdiby
poskytovány našim spoluobčanům bezplatně. Pevně věříme, že vám
všem, pro které je tato služba určena, ulehčíme život a budeme tak
nápomocni při zajištění vašich základních potřeb i v péči o vaše zdraví.

V LÉTĚ OTEVŘENO
Jako každý rok, tak i letos jsme měli v knihovně celé prázdniny
otevřeno. Přišlo 219 čtenářů a vypůjčili si přes tisíc knih. Největší poptávka byla po titulech od Aleny Mortštajnové, Patrika Hartla, Vlastimila Vondrušky a Roberta Brynzy.
Dovoluji si upozornit, že se od září vracíme ke klasické půjčovní
době, a to v úterý a ve čtvrtek od 16 do 19 hodin.
Dětem přejeme příjemný start do nového školního roku a všem
čtenářům příjemné chvíle strávené nad knihami z naší knihovny.

KUCHAŘKA PRO TEENAGERY

Hana Jandovská

Víte, že v naší knihovně si můžete vypůjčit i knížku, která letos vyhrála 1. místo
v celosvětové soutěži Gourmand Cookbook
Awards v kategorii „D11 Family“? Vyhlášení a předání cen proběhlo letos v červenci
v čínském Macau a zúčastnila se ho i autorka knihy Julie Kučerovská. Bydlí ve Zdibech
a kuchařku začala psát již ve čtrnácti letech,
protože v obchodech nemohla najít žádnou knihu receptů pro lidi v jejím věku. Její
osvědčené recepty na svačiny, bohatou víkendovou snídani, nedělní oběd pro celou
rodinu, něco bezmasého, stejně jako recepty na párty, piknik nebo na vánoční stůl dokazují, že je zvládne i obyčejná
šestnáctiletá holka. Vaření i pečení je prostě skvělá zábava!

KLASICKY, NEBO PŘES SÍTĚ?
Zároveň jsme s terénní pečovatelskou službou Antonia senior
services s.r.o. uzavřeli smlouvu o zajištění sociální služby na našem
území. Tato firma nabízí našim občanům dovoz jídel, pronájem
kompenzačních pomůcek, pečovatelskou službu, pomoc se zajištěním sociálních příspěvků, pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Tyto služby lze využívat DENNĚ
od 7.00 hodin do večerních 21-22.00 hod, případně dle dohody.

V případě, že máte zájem o tuto službu, neváhejte firmu
nebo pracovníky úřadu v naší obci kontaktovat.
adresa: Za Školkou 104, Čakovičky 250 63, Mratín
www.antonia.cz e-mail: info@antonia.cz
fb: www.facebook.com/antoniaseniorservices
telefon 775 122 068
Více informací o této firmě se můžete dozvědět na webových
či facebookových stránkách (www.antonia.cz). Propagační dárečky
a letáčky jsou k dostání na našem obecním úřadě.

O tom, co se aktuálně děje v naší už zdaleka ne malé obci, se můžete dozvědět několika způsoby. Chcete vědět víc?
▪ Zeptejte se sousedů
▪ Prozkoumejte nástěnky
▪ Nastražte uši na místní rozhlas
▪ Prolistujte Zdibský zpravodaj
▪ Proklikejte webové stránky obce www.obeczdiby.cz/aktuality
▪ Sdílejte (hlavně to hezké ) s obcí na obecním facebooku Obec
Zdiby - oficiální
▪ Na webových stránkách obce www.obeczdiby.cz se přihlašte
k odběru novinek a aktuality budete dostávat e-mailem.

Obec Zdiby a Zahrádkáři
Zlatý kopec pořádají

Brigádu v lese
NA ČIHADLE

Sraz v sobotu 12. října 2019 v 9 hodin

S sebou nářadí a dobrou náladu.
Občerstvení zajišťuje pivovar Zlatý kopec
a zahrádkáři Zlatý kopec.

Těšíme se na Vaši účast.

Eva Slavíková, starostka obce
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NA KOTLÍKU SE VAŘIL GULÁŠ
Správný výběr masa, dlouhé smažení cibule a voňavá paprika. Snad u žádného jiného
pokrmu se nedá tolik experimentovat jako
právě u guláše, který patří mezi nejoblíbenější české jídlo. Pokud máte raději ostřejší, stačí
přidat feferonku nebo trochu pálivé papriky.
Odvaha kombinovat se vyplatila i soutěžním
družstvům na již tradiční akci Zdibský kotlík.
Letošní pátý ročník se konal 17. srpna opět
na veltěžském hřišti a zúčastnilo se ho 12 týmů.
Po registraci účastníků, kontrole vhodných
surovin a losování
stanovišť se přesně
ve 14 hodin zažehlo ohniště pod
kotlíky a začalo
se vařit. Atmosféra mezi týmy
byla uvolněná
a vtipná. V mezičase se sjížděla porota,

připravena ochutnávka a měli též možnost
vhodit číslo svého „nejchutnějšího“ favorita
do hlasovacího boxu a umožnit mu získat
Cenu diváka.
Po těžkém, ale
v yrovnaném hodnocení se
porota shodla na dvou
třetích místech, vybrala
druhou pozici

Pak již začala volná
zábava. K tanci a poslechu hrála skupina „Hrajeme Kabát“ a po ní následovala do pozdních
hodin diskotéka J. Tůmy.
V průběhu Kotlíku
probíhaly První Zdibské farmářské trhy,
a tak se založila další
možná tradice. K zakoupení byly spousty
pochutin,

miniburger y,
slané
pečivo,
marmelády, sirupy a další. Pamatovalo se i na děti,
nechybělo malování na obličeje,
barvení vlasových
pruhů, skákací hrad
nebo trampolíny.
Počasí celé akci
přálo,
účast byla převeliká
a hojná po celou dobu. Příjemný kulinářský zážitek organizovala Kulturní komise
obce, odborný dohled měli Hasiči Zdiby
a technická údržba s přispěním dobrovolníků zručně pomáhala se zajištěním zázemí.
Všem děkujeme za pomoc při bezvadné
prázdninové akci
Plakat_A4P_CMYK.pdf 1 18.9.2019 1:47:34

MČ

a jednohlasně
zvolila vítězný tým. Vítězové
si při hromadném vyhlášení
odnášeli úžasné ceny – pomůcky k vaření a servírování.
Závěrečnou tečkou tohoto ročníku bylo
poděkování z úst paní starostky.

Akce kulturní komise OÚ do konce roku:
Od 25. 9. 2019 Taneční kurzy s Janem Onderem
5. 10. 2019 Zdibské babí léto - Festiválek
hudebnich skupin

seznamovala
se s účastníky
a již nasávala první
vůně. Pro
diváky byla

18. 10. 2019 Večer s Andělem, moderátor Pavel
Anděl přivítá svého hosta Václava Moravce
8. 11. 2019 Večer s Andělem - Když hvězdy tančí
s Janem Onderem, P. Anděl moderuje taneční show
30. 11.-1. 12. 2019 Advent ve Zdibech, adventní víkend ve spolupráci s Kaštánekm Zdiby a Farností OV
12. 12. 2019 Vánoční besídka pro seniory

www.obeczdiby.cz
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KLAPKY JI OKOUZLILY
Gábinu si od mala pamatuji, jak vystupovala na školních představeních ve Zdibech s flétničkou v ruce. A na koncertech
klecanské zušky, kde se svým hudebním
vzděláním začínala.
Její pan učitel zde hrál na klarinet a jí se
ten nástroj strašně líbil, klapky ji úplně okouzlily. Ale taky ji bavil klavír. Od třetí třídy se zde
učila na oba nástroje. Ve čtrnácti letech přestoupila na klarinet k soukromé paní učitelce
a tam její zaujetí hudbou vykrystalizovalo.
„Byla jsem nadšená. Řekla mi, že pro to mám
talent, já o tom takhle dříve vůbec neuvažovala! Stejně přátelský vztah jsem měla i ke klavíru.

Během dvou let jsem začala hodně cvičit a najednou šlo všechno samo.“
Ačkoliv studovala na víceletém gymnáziu,
táhlo ji to k muzice. Připravila se na přijímací
zkoušky. Z více jak deseti uchazečů brali dva.
Uspěla. Byla přijata na Pražskou konzervatoř.
Už nepochybovala, že se rozhodla správně.
A ke klarinetu jí opět přibyl klavír, na který tam
všichni musejí hrát povinně.
„Během prváku jsem zjistila, že hudební vzdělání je sice super, ale že přicházím o spoustu dalších vědomostí. Dodělala jsem si rozdílovky a vrátila se na gymnázium. Letos mě čeká maturita.“
Jak se to dá stihnout?
„To mě netrápí, stíhám se učit i cvičit na oboje. Mám částečný individuál. Na konzervatoři mi
uznali všeobecné předměty z gymplu, takže tam
chodím jen na hudbu. Přijde mi, že mám mnohem více volného času a mohu si všechno řídit
sama. Nejraději cvičím večer a pořád mě to hrozně baví. Klarinet mám v ruce denně, na klavír tak
intenzivně nehraji, ale zase je to naprosto odlišný
zážitek, vybírám si jiný repertoár a hraji ho jinak.“
Díky talentu a píli si Gábina vyzkoušela hraní v orchestru na konzervatoři i jinde a uspěla
i na mezinárodních soutěžích. Ráda vzpomíná
na turné po jižních Čechách s Českým rozhlasem před dvěma lety, kde vystupovali mladí
umělci. A letos se jí povedla věc nevídaná.
Uspěla v konkurzu do Orchestrální akademie
Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
„Skákala jsem radostí. Ačkoliv jsem ještě
ani nesplnila věkový limit 18 let, zřejmě jsem je

přesvědčila. Občas s nimi hraji. Na jaře měli dvě
vystoupení na mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro a na obojí si vybrali mě. Hráli
jsme Berlioze, Stravinského, Šostakoviče.“
Trémou prý netrpí. Působí nenápadným
dojmem, emoce prožívá v hudbě. Hraje jen klasiku a taky ji hodně poslouchá. Slyší v ní více než
většina lidí. A jak vidí svoji budoucnost? „Hrozně
by se mi líbilo hrát s nějakým orchestrem a do toho
mít vlastní sólové koncerty.“ Držíme palce.
A pokud byste chtěli Gábinu Matouškovou slyšet i zpívat, zajděte na koncert pěveckého souboru Klenota (Klecanská nota). Jak
ji poznáte? Občas tam zahraje i na flétničku
nebo klarinet.
EM

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Jak se nejlépe rozloučit s prázdninami? Pěkným
zážitkem. A tak kulturní komise obce uspořádala poslední srpnový den filmové promítání v amfiteátru
na Brnkách. A ačkoliv film
Spider-Man: Paralelní světy
je určený především dě-
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tem, užili si to s nimi náramně i dospělí. Vstup
byl bezplatný a možný
i s pejsky, nechybělo občerstvení, počasí vyšlo.
A co víc - pro diváky byla
zajištěna doprava autobusem. HOBR express je
odvezl tam a po skončení představení i zpět.

Třetí zářijový víkend byl nabitý kulturními akcemi. V sobotu
15. 9. 2019 se již podeváté konaly Slavnosti pravého a levého břehu.
Pestrý doprovodný program a skvělé kapely na obou březích a stánky s lokálními dodavateli jídla i pití jste mohli zažít na obou stranách.
Návštěvníky přepravoval z Klecánek do Roztok a zpět přívoz.

www.obeczdiby.cz
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TĚŠÍME SE

zákoutí, zkratky a „myší uličky“. Vyfoceni
jsme před jednou z nově vysazených lip.
Žáci 4. ročníku

Po prosluněných letních prázdninách
jsme se opět sešli v naší milé zdibské škole.
Sice budeme muset brzy vstávat a plnit své
povinnosti, ale těšíme se na společné zážitky
a legraci s kamarády a paní učitelkami. Posíláme fotografii našeho prvního školního dne.

POPRVÉ
Letošní uplakaný a chladivý první zářijový
školní den hned ráno zahnal prvňáčky do lavic.
Ale i tak bylo jejich „poprvé“ slavnostní. Sešlo
se jich celkem 38 ve dvou třídách. Čekaly tu
na ně paní učitelky, krásné barevné učebnice,
pomůcky a dárečky. Úspěšný školní rok dětem
za celou obec popřála i paní starostka.

historickou, novou i nástavbu, včetně jídelny.
Zjistili, kde se tento školní rok učí jejich sourozenci a kamarádi.
V pondělí 16. září nás pozvala třída
2. A na návštěvu do své třídy. Žáci se vzájemně představili a seznámili. Poté byl pro
prvňáčky připravený úkol pod vedením paní
učitelky Mgr. Lenky Šimůnkové, třídní 2. A. Hra
s obrázky, písmeny a číslicemi všechny bavila.
Na závěr nechyběla sladká odměna a zamávání kamarádům
Mgr. Jitka Laburdová, třídní učitelka 1. B

JAK VE ŠKOLCE
Nový školní rok je i v naší mateřské škole
úspěšně zahájen. Některé děti přišly do školky úplně poprvé, proto nebyla nouze o drobné slzičky, starší děti přicházely s radostí
z opětovného setkání s kamarády. Na všech-

Žáci ZŠ Zdiby

NAŠE OBEC, NÁŠ DOMOV
Letní prázdniny jsme s rodiči cestovali
nejen po České republice, ale i po Evropě,
po světě. Nyní se vracíme k poznávání našeho domova - obce Zdiby. V rámci vlastivědy
jsme v terénu zkoumali mapu Zdib. Zaznamenali jsme jak důležité body - hřiště, úřad,
školu, poštu, obchod, zastávky MHD, tak obě
náměstí - Soběslavovo a M. J. Husa, tajuplná

NÁVŠTĚVA ŽÁČKŮ
Z 1. B VE TŘÍDĚ 2. A
Naši malí prvňáčci jsou již několik týdnů ve škole. Prošli si všechny naše budovy,

ny děti se těšily paní učitelky, které si i na tento školní rok připravily řadu zajímavých
aktivit. Vedle výletů, divadel, hudebních
představení, projektových dní v mateřské
škole i mimo ni, čeká nejstarší děti plavecký
výcvik, jehož cílem je vytvoření kladného
vztahu dítěte k vodě a pohybu ve vodním
prostředí. Děti se naučí ponořit, splývat, skákat do vody, ale hlavně správně plavat.
Kolektiv MŠ

VZPOMÍNKA NA LÉTO
Pojďme si zavzpomínat. Ne na to letošní
léto, to ještě máme v živé paměti. Vraťme se
o jedno století zpět.
Tehdy existovalo v Brnkách koupaliště.
U Vltavy, kousek za křižovatkou komunikací

Nábřežní a Roztocká směrem na Prahu, je
po levé straně cyklostezky velká tůň. A k ní se
ve dnech horka sjížděli lidé za odpočinkem
a koupáním. Měli tu skvělé zázemí. Zpočátku, zhruba od roku 1910, nejspíš jen dřevěné stavení. Postupnými úpravami zde však
vznikla rozlehlá zděná budova. Dole se přistavila veranda, k dispozici byla velká restaurace, v patře se nalézaly převlékárny, terasa
a dokonce i ubytování.
A jak se sem lidé dopravovali? Po cestách
nebo po vodě. Naproti v Roztokách zastavovaly vlaky. A také parníky, které se před klecanským jezem otáčely zase ku Praze. A byl
tam přívoz, kterým zajišťoval pan Sluníčko
přepravu lidí z protilehlých břehů. A aby nemuseli návštěvníci koupaliště po výstupu
z lodi tůň obcházet, posloužil jim dřevěný
www.obeczdiby.cz

mostík. Využít se dal i vzdálenější přívoz v Klecánkách, který zajišťoval převozník pan Fafek.
Budova koupaliště v roce 1939 vyhořela
a již nikdy nebyla obnovena.
EM

P.S. Redakce Zdibského zpravodaje moc
děkuje za poskytnuté dobové fotografie a informace k nim panu Radomíru Melíškovi z Klecan.
11
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ZDIBSKÉ POSVÍCENÍ
V neděli 15. září jsme se již posedmé sešli
na tradičním Zdibském posvícení. Spoluprací
Ochotníků Zdiby a Kaštánku Zdiby vznikl bohatý program plný hudby, divadla a společných aktivit. Ochutnali jsme posvícenské dobroty, grilované pochoutky, koláče a trdelníky

i ledové nápoje, nechyběly ani prodejní stánky se zajímavým zbožím. Pro děti byly připraveny tvůrčí dílny. Program zahájil náš ochotnický loutkový soubor premiérou pohádky
O Plaváčkovi. Do pravé posvícenské nálady
nás všechny dostal harmonikář pan Jelínek

A CO MARÍNA ZDIBY?
Před časem spatřil světlo světa záměr výstavby kotviště na Vltavě v Brnkách. Technicky
vyhovující přístav s dostatečnou kapacitou se
má stát součástí sítě kotvišť pro osobní lodní
dopravu na dvou našich největších řekách. Jeho
investorem je Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC
ČR) a výstavba přístaviště je kompletně hrazena
ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Obec Zdiby měla k podobě, v jaké byl
původně záměr předložen, několikero výhrad
a připomínek. Vznikla tedy nová varianta,
ve které je na žádost obce snížen počet stání
malých rekreačních plavidel z původních 50
na 35, z toho 7 pro plavidla do délky 20 m a 28
pro plavidla do délky 10 m. Pro připojení plavidel k odběru elektřiny a vody jsou v rámci
přístavu projektovány odběrné sloupky.
Přístav má být v souladu s přírodou a měl
by podpořit dobré životní podmínky pro
drobné živočichy a ryby. Je proto zakončen
přírodní lagunou. Jižně od přístavu se zase
chystá obnova původních tůní. Budou náhradou za stávající tůni, ze které se vybuduje
12

přístav. Z nových tůní se stanou nové rybářské
i rekreační lokality.
Cyklostezka podél přístavu bude přeložena, takže by pak v těchto místech mohla
vzniknout atraktivní přístavní promenáda.
Současně by se také zlepšilo dopravní napojení rekreačních objektů ve svahu nad přístavem. Plánovaná je také obnova zeleně.

Veřejné projednávání záměru „Rekreační
přístav Zdiby“ proběhne v pondělí 4. listopadu 2019 od 18 hodin v sokolovně ve Veltěži.
Podle slov investora by na nábřeží řeky
Vltavy vznikl zajímavý přírodní park s pěšími
www.obeczdiby.cz

svými písničkami a pak zahrála jazzová kapela MK 3 Band, kterou dobře známe z našich
masopustů. Zlatým hřebem programu bylo
společné muzicírování všech, kteří si přišli zahrát s kapelou Jardy Tůmy. Hrálo a zpívalo se
do večera. Těšíme se, že tradice společného
improvizovaného hraní, která už od loňska
k našemu posvícení patří, se v dalších letech
bude rozšiřovat o další muzikanty...
MČ

stezkami. Další přínosy pak vidí v tom, že si
uživatelé vodních cest budou moci díky kotvišti prodloužit délku pobytu na vodní cestě
a zpřístupní se jim rekreačně a turisticky zajímavé lokality v přilehlém okolí.
Vlastní přístav by se měl stát majetkem státu. ŘVC ČR by zajišťovalo jeho provoz, údržbu
i účtování odběru energie a vody pro zásobování plavidel. Obec Zdiby by měla spravovat pouze přilehlé okolí, které k přístavu přímo nepatří.
Abychom si mohli lépe představit, jak by
břeh Vltavy s novým přístavem i všemi dalšími
úpravami vypadal, obec trvala na vytvoření
vizualizace celého záměru. Vznikla tak „Urbanisticko-dispozičně-technická studie přístavní
infrastruktury obce Zdiby“, která zobrazuje navrhované změny přímo ve fotografii lokality Brnky.
Všichni občané Zdib a další zájemci se
na ni mohou přijít podívat 4. 11. 2019 od 18 hodin do sokolovny, kde se bude celý záměr veřejně projednávat. Příchozí se mohou ptát
na veškeré další podrobnosti projektu, ale
také diskutovat přímo se zpracovatelem záměru a odborníky o všech kladech a záporech
maríny ve Zdibech.
JH

SOKOL

SOKOL
PĚT DNŮ V POHYBU
Ve středu odpoledne se na veltěžském
hřišti postavily stany a zázemí. A mohlo začít srpnové Společné soustředění oddílu
všestrannosti a fotbalu Sokola Veltěž.
Mladí fotbalisté se poctivě připravovali
na budoucí zápasy, zlepšovali hru, pilovali
přihrávky, zvyšovali kondici a tmelili kamarádství mezi sebou.
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a Zdeňku Zapletalovi za jejich ochotu věnovat se dětem po celých pět dnů, perfektní
organizaci a vynikající spolupráci.
Letošní soustředění dopadlo na výbornou, všechny děti se vrátily domů bez úrazu,
spokojené, trošku utahané, možná i malinko
špinavé, ale obohacené o spousty zážitků
a nových kamarádů.
Magdalena Česneková

CVIČÍME I V SÁLE

V sokolovně se nám podařilo vybudovat
malý cvičební sál. Vznikl stavebními úpravami v prostorách původní galerie, která byla
doposud využívána pouze jako šatna při kulturních akcích. Zřízením malého sálu jsme
vyřešili palčivý problém velké vytíženosti
naší sokolovny. V malém sále bude probíhat
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Děti z oddílu všestrannosti měly trochu jinou náplň. Pro sportovní různorodost
jsme letos poprvé vyzkoušeli jízdu na paddleboardech, a to na veltěžském koupališti,
a též jsme jako první otestovali nově zrekonstruovaný sálek v sokolovně gymnastickými
prvky. Oblíbené byly i míčové hry.
Využili jsme také pozvání ředitelky Potravinové banky paní Věry Doušové, která nás
přivítala v areálu Tesly. Dozvěděli jsme se, jak
správně zacházet s potravinami, jak je skladovat a omezit jejich plýtvání. Navečer jsme
vyráběli karnevalové škrabošky a po setmění
nechyběla bojovka, kterou starší děti připravily pro ty mladší. Poslední den patřil závěrečnému vystoupení pro rodiče, rozdávání
odměn a celkovému hodnocení soustředění.
Touto cestou bych ráda poděkovala
všem zúčastněným za jejich ochotu a čas,
který nám věnovali, rodičům, kteří napekli
vynikající koláče, bábovky a jiné sladké dobroty. Náš další dík patří panu J. Slavíkovi, Kaštánku Zdiby z.s. a SDH Zdiby za propůjčení
technického zázemí.
A jako trenér bych ráda poděkovala jmenovitě náčelnici Sokola Veltěž Marii Kuchařové, dále Janě Adámkové, Zdeňku Jurkeníkovi

tak i s nácvikem ke zvýšení energie těla, kapacity dechu a zlepšení rovnováhy.

KOULENÁ PODESÁTÉ

Již desátý ročník v pétanque (koulené)
proběhl první zářijovou sobotu na hřišti u sokolovny za účasti 21 družstev. Tato hlavně
ve Francii oblíbená společenská hra pro dvě
1–3členná družstva se snaží umístit koule co
nejblíže k cíli, který tvoří dřevěná kulička, tzv.
prasátko. Princip hry je velmi jednoduchý,
ale dokonalé zvládnutí techniky a taktiky vyžaduje pravidelný trénink. Hrát ji může prakticky každý a téměř kdekoliv.
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zastávky.
Kobylisy, přímo
u autobusové
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329 110
110
Tel.

Počasí sice tomuto venkovnímu sportu letos nepřálo, ale na celkové báječné
atmosféře se to neprojevilo. Všichni obdrželi drobné ceny a výherci se navíc radovali
i z poukázek k nákupu.

Cena 250 Kč/hod.
www.sokolveltez.cz

Cena 250 Kč/hod.
www.sokolveltez.cz
Cena 250 Kč/hod.

Cena 250 Kč/hod.
www.sokolveltez.cz
www.sokolveltez.cz
Projekt byl podpořen Středočeským krajem, získali jsme dotaci ze Středočeského
Fondu sportu, volného času a primární prevence ve výši 200 523 Kč. Dofinancovali jsme
jej pak z vlastních zdrojů částkou 110 600 Kč.
Aktuální informace včetně platného
rozvrhu naleznete na našich internetových
stránkách: www.sokolveltez.cz
Lucie Kazdová

JÓGA VE ZDIBECH

Ukázková hodina jógy s možností registrace do nově otevřeného kurzu proběhla
v malém sálku sokolovny ve Veltěži ve čtvrtek
12. září od půl osmé večer. Budoucí zájemce
seznámila Ivana Kuňáková jak s relaxačními
a meditačními technikami ke zklidnění mysli,
www.obeczdiby.cz

MČ
Společné setkání k Památnému dni sokolstva.

Večer
sokolských
sVětel
Zdiby, 8. 10. 2019, 18.30 hod.
vodní nádrž / ul. Ke Koupališti

Dne 8. 10. 1941 bylo gestapem
pozatýkáno více než 1500 sokolů,
většina se již domů nevrátila.
Sokolové byli nejlépe organizovanou
odbojovou skupinou v protektorátu,
a proto se jich Heydrich oprávněně
bál. Tento den si Sokol připomíná jako
Památný den sokolstva a v letošním
roce je to prvně i významný den ČR.
Přijďte si spolu s námi připomenout
všechny sokolské oběti v boji
za svobodu. Budeme společně
vypouštět sokolská světla, abychom
nezapomněli, že samostatnost,
svoboda a demokracie nejsou
samozřejmé a že pro jejich dosažení
je občas nutné přinést nejvyšší oběti.
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P Ř E D S TAV U J E M E

Bára na Jamboree s astronautem - skautem Michaelem E. Fossumem

SE SKAUTY V AMERICE

Do skautu chodí Bára už sedmým rokem.
Je jí 17 let a bydlí ve Zdibech. Ve skautském
středisku 24 Sever v Kobylisích, kde momentálně funguje jako členka v roverech a zároveň oddílová rádkyně, má přezdívku Máňa.
Jak říká, skaut jí otevřel bránu do úplně jiného světa plného přírody, kamarádů a dobrodružství, o kterém předtím ani pořádně nevěděla, že existuje.
„Například krosnu na víkend jsem se rychle
naučila správně zabalit sama. I na výpravách
jsem se musela starat sama o sebe - vstát, sbalit
si a vydat se na cestu. Bylo to něco, na co jsem
vůbec nebyla zvyklá. A když jsem byla starší,
dostala jsem najednou na starost skupinku

skautek. Každý týden jsem jim připravovala
dvouhodinový program na schůzku, řešila
s nimi, co je nového, co je baví i co je trápí.“
V polovině prázdnin využila ohromné příležitosti - zúčastnila se celosvětového setkání
skautů a skautek v Americe. 24. Světové skautské jamboree proběhlo v Západní Virginii.
Na ploše 57 kilometrů čtverečních patřících organizaci Boy Scouts of America tu na účastníky
čekalo kromě nejrůznějších sportovních aktivit
také prohlubování znalostí a schopností.
„Myslím, že Jamboree je něco, co se pořádně ani nedá popsat. Padesát tisíc lidí na jednom místě, každý pochází úplně z jiného koutu světa, ale všechny spojuje stejná myšlenka

BEZ ČIPU TO NEPŮJDE
V roce 2017 byla schválena novela veterinárního zákona, podle které musí být každý pes do 1. 1. 2020 označen mikročipem.
Bez tohoto označení nebude platné jeho
povinné očkování proti vzteklině. Výjimku
mají pouze starší psi, kteří byli tetováni před
3. 7. 2011 a jejichž tetování je stále dobře čitelné. Naopak štěňata musejí být označena
mikročipem nejpozději v době svého prvního očkování proti vzteklině. Za psa bez označení bude podle Státní veterinární správy
(SVS) hrozit pokuta až 20 tisíc korun.
Od zavedení povinného čipování si
SVS do budoucna slibuje lepší kontrolu
14

dodržování stanovených předpisů nebo
snazší monitoring chovů, a to především
těch problematických. Označení usnadní
také identifikaci psů, například v případě jejich zaběhnutí se, krádeže, ale také v případech, kdy pes způsobí nějakou škodu na majetku či na zdraví jiných osob.
www.obeczdiby.cz

a stejné ideály - skauting. Ještě k tomu přidejte
spousty aktivit, které si možná ani jinde nevyzkoušíte, a vznikne vám celosvětové setkání
skautů a skautek,“ říká Bára.
Česká výprava čítala 494 skautů a skautek a za své motto si zvolila heslo Unbreakable (Nezlomný). Chtěli zde představit celému
světu historickou zkušenost českého skautingu, zakázaného nejdříve nacisty a poté
dvakrát komunisty. Stejně jako na předchozích Jamboree se zde prezentovali českou
raritou – podsadovými stany, které do USA
dovezla v kontejneru nákladní loď.
„Každá země měla na Jamboree svůj stan,
ve kterém se snažila co nejlépe představit ostatním.
U nás si mohli zkusit vyndat ježka z klece, projít si
náš skautský tábor ve virtuální realitě nebo se třeba podívat na krtečka. Nejčastěji se cizinci zajímali
o naši historii, někteří z nich si vůbec nedokázali
představit, že by skauting kdy mohl být zrušený.“
Aktivit zde bylo nespočet. Jak na ně Bára
vzpomíná?
„Vyzkoušela jsem všechno možné, od akčnějších věcí, jako je třeba skateboarding, potápění
s přístrojem, vodní překážková dráha, horolezení
nebo třeba paddleboarding, po míň adrenalinové
věci, kam bych zařadila třeba ochutnávku smažených cvrčků (i když to je asi taky docela adrenalin),
volání amatérským rádiem nebo výrobu vlastního
recyklovaného papíru. Povídali jsme si o životním
prostředí, rovnoprávnosti, světovém náboženství
nebo třeba o tom, jak se skautuje s postižením. Každý si zkrátka mohl najít to svoje.“
Skauting je největším hnutím mladých
na světě – hlásí se k němu 60 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa. Na Světové skautské jamboree se
skauti sjíždí každé čtyři roky, v roce 2023 bude
akci hostit Jižní Korea. Účastníkem Jamboree
je možné být pouze jednou za život. Báře
Mlynářové – Máně se to podařilo.
EM

V naší obci mají v současnosti čipovaní psi,
respektive jejich majitelé první tři roky po registraci výhodu v podobě slevy ve výši 150 Kč
z ročního poplatku za psa. V daném období
tedy nezaplatí standardních 350 Kč, ale pouze 200 Kč za psa a rok. Tato sleva z větší části
pokryje náklady na aplikaci mikročipu a jeho
registraci v Národním registru. Po třech letech
hradí majitel psa poplatek v plné výši.
Označit svého čtyřnohého kamaráda mikročipem můžete prakticky u každého soukromého veterinárního lékaře. Čip si musí
majitel psa zaregistrovat v některém národním či mezinárodním registru, jinak čipování
samozřejmě ztrácí svůj význam.
JH

HASIČI • MYSLIVOST

Se začátkem školního roku se rozběhl
i hasičský kroužek. Probíhá pravidelně každé pondělí od 18 hodin, a to v hasičské stanici, na fotbalovém hřišti nebo v sokolovně.
Některé starší děti nás bohužel opustily, ale
doplnili je mladší zájemci. Doufáme, že se
jim u nás bude líbit a do hasičiny se tak zamilují, že se po dovršení plnoletosti připojí
k naší jednotce.

MYSLIVOST
AŽ SE ZIMA ZEPTÁ
Co dělali naši myslivci v létě? V honitbě
pomáhali při vyhánění zvěře ohrožené polními pracemi, hlavně při sekání pícnin a sklizni obilovin. Posklizňové období pak využili
k zajištění krmiva pro zvěř na zimu, jednalo
se zejména o nákup obilí pro bažanty a srnčí
a získání plev a jiného odpadu jako základu
do zásypů. Každý myslivec pak měl za úkol
vlastními silami zajistit dostatečné množství sena do přiděleného srnčího krmelce.
Do revíru bylo letos vypuštěno, ve srovnání
s loňskem, menší množství bažantí zvěře. Pokračovaly práce na opravě a dalším zvelebení
myslivecké klubovny v Přemyšlení. Každý se
dle možností také věnoval individuálnímu odlovu černé zvěře.
Na podzim a v zimě proběhne ve vhodných
lokalitách několik naháněk na divoká prasata.
A kdo si chce s myslivci užít zábavu, může
v lednu příštího roku vyrazit na tradiční myslivecký ples do veltěžské sokolovny.

DRAVCI VE ZDIBECH

V neděli 15. září členové Mysliveckého
spolku Zdiby – Klecany uspořádali populární
„Procházku s myslivci“, spojenou s ukázkami
práce loveckých psů a předvedením cvičených loveckých dravců. Tato akce se konala
pravidelně po několik let ve větrušických zahradách a nyní jsme měli možnost ji vidět přímo u nás, na fotbalovém hřišti ve Veltěži.

První kroužky jsme věnovali přípravě
na soutěž v požárním útoku, kterou pořádáme
již po čtvrté. Noví mladí hasiči si poprvé vyzkoušeli práci s hasičskou technikou. Museli se naučit
správné zapojení hadic, a to v nejkratším možném čase. Díky nepříznivému počasí to zkoušeli
nejprve bez vody, ale pak už nebylo zbytí a museli se do toho pustit naplno i s vodou. Skončili
mokří od hlavy až k patě, ale šťastní.

ZÁSAHY VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY

V sobotu 13. dubna se naše jednotka zúčastnila odborné přípravy strojníků a velitelů
ve Staré Boleslavi. Bylo to náročné, ale jednotka vše zvládla na jedničku. O pár dní později
pak byla vyslána na požár porostu u vlakových
kolejí v Roztokách. Asistovala také v Klecanech
při transportu pacienta k sanitce záchranné
služby. Dále zasahovala při požáru kontejnerů
v ulici Buková ve Zdibech, pomáhala s odčerpáním vody z pozemku, která se valila na rodinný dům v lokalitě Brnky. Odstranit strom,
Zájem veřejnosti byl veliký. Přišlo asi 90
dětí, od těch nejmenších až po školáky, za doprovodu zhruba stovky maminek, tatínků
i ostatních diváků. Bylo vidět, že někteří to
pojali jako rodinný výlet, k čemuž jistě dopomohlo pěkné teplé počasí.
Po úvodním představení se programu ujali
profesionální sokolníci Ondřej Semecký a Klára
Semecká se svými svěřenci. Nejdříve seznámili
účastníky s historií sokolnictví až do současnosti, kdy opět vznikají zásluhou nadšenců sokolnické spolky, které provozují jak předváděcí,
tak sportovně-lovecké sokolnictví.

A pak už se předvedli samotní opeřenci.
Diváky zaujaly ukázky kondičního létání například na větve okolních stromů, či přelety

mezi sokolníky s přistáním na sokolnickou

rukavici. Vrcholem pak byla ukázka lovu
krá
líka, kdy vypuštěný dravec zaútočil na
 kořist,

kterou byl právě králík, ale pouze plyšový,
aby

se děti nevylekaly. Určitě nejatraktivnější
byl

přímý kontakt s předváděnými jedinci,
kdy si

děti mohly pohladit sovu pálenou či puštíka
a také si vyzkoušet, jaké to je, když jim
 na rukavici přistane dravec či sova.

 ptáků
K vidění tu byly u nás běžné druhy

- puštík obecný Oskar, výr velký Robert,
sova
www.obeczdiby.cz




který hrozil pádem na ulici Šípková na Brnkách,
musela naše jednotka spolu s profi hasiči z Neratovic, kteří disponují potřebnou těžkou technikou. V červenci díky extrémním teplotám,
suchu a sklízení polí vyjížděla jednotka celkem
k osmi požárům travních a polních porostů.
Červenec pak zakončil ještě požár osobního
automobilu v lokalitě Zdiby. V srpnu jsme pomáhali s odčerpáním vody po vydatném dešti
pod mostem u sjezdu z dálnice a také s požárem automobilu u Líbeznic.
SDH Zdiby

pálená Eliška a dále pak káně lesní Ruda, cizokrajné druhy zastupovala káňata Harrisova
Rita a Harry pocházející z Mexika. U nich je
zajímavé, že jako jediní dravci loví společně
v rodinné skupině. A také tu byl orel bělohlavý Siki, který se jako živočišný druh dostal
na státní znak USA.
Výborný byl i moderátorský výkon sokolníka, který dokázal upoutat pozornost dětí
a zapojit je do aktivní účasti při předvádění.
Bylo to příjemné odpoledne, které přispělo k propagaci sokolnictví a myslivosti
i ke zpestření kulturního života obce.
Ing. Jindřich Trpák

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

HASIČI

ř í j e n 2 019

15

domov i sebe
Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů
proti požáru nesete pouze vy sami!
Aby k těmto požárům nedocházelo
a nedocházelo k úmrtím a zraněním,
Měli byste si uvědomit, že odpododržujte toto BEZPEČNOSTNÍ
vědnost za své chování a za techDESATERO.
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ČTĚTE NÁVODY

Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu
s průvodní dokumentací výrobce.
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POUČTE SVÉ DĚTI

Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete
jim nebezpečí vzniku požáru.
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ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ S MARKÉTOU
Jedno české přísloví říká: „Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až
se ucho utrhne“. Přesně to sedí na problémy se zády. Tak dlouho je přetěžujeme nezdravým způsobem života, až se ozvou pořádnou bolestí.
Nejčastější příčinou potíží je sedavý způsob života, žádný nebo nevhodný
pohyb, a třeba i jednostranný sport bez kompenzačních aktivit. Problémy
s pohybovým aparátem trápí děti, dospělé i seniory, a přestože má každá
tato skupina vzhledem k věku své specifické obtíže, společným jmenovatelem bývá špatný životní styl. Aby tělo dobře fungovalo, je potřeba o něj
pečovat komplexně – zdravě jíst, správně se hýbat a mít to dobře poskládané v hlavě.
Zvolit vhodné cvičení proti bolesti a cvičit pro zdraví vám ve Zdibech pomůže Markéta Wiesnerová, která je instruktorkou zdravotního cvičení v sokolovně ve Veltěži. Její
lekce probíhají každou středu dopoledne
od 10.00 do 11.00 hodin a v úterý a ve čtvrtek
od 19.30 do 20.30 hodin. Ke cvičení postačí
jen podložka, ručník a pití. V následujících
odpovědích se dozvíte více.
▪ ▪ Markéto, na jaké klienty se spec ial izujete?
Jedná se o klienty věkově 50+ s bolestmi zad a ostatního pohybového aparátu,
na klienty dlouhodobě nemocné nebo v rekonvalescenci. Cvičím ale i s mladšími, kteří
mají zájem aktivně podpořit své zdraví. Cvičení je velmi vhodné i pro lidi s endoprotézami kyčelních a kolenních kloubů a je doporučeno i pro diabetiky a kardiaky.

▪▪ Jak je vaše cvičení zaměřeno?
Cvičení je vedené s ohledem na zdravotní stav každého cvičence a je vždy přizpůsobeno jeho osobním možnostem a fyzické
kondici. Procvičujeme břišní svalstvo a celkově stabilizační systém páteře a celé zádové svalstvo, postupujeme od krční, hrudní
i bederní páteře přes ramenní klouby a paže

a ruce až k dolním končetinám, kolenům
a ploskám nohou.

▪▪ Zdravotní potíže jsou často předmětem hovoru mezi lidmi. U vás máme šanci
na sobě zapracovat.
Cílem a smyslem této aktivity je oddálit
proces stárnutí, zmírňovat případné zdravotní problémy a pomáhat při rehabilitaci.
Význam má i pro udržování a prodlužování
mobility klientů a stabilizace stavu u chronicky nemocných. Cviky jsou velmi šetrné
ke kloubům a k páteři, je to jak posilovací, tak
i rovnovážné cvičení a je vhodné pro všechny věkové skupiny.
▪▪ Je možné domluvit si individuální
lekce?
Pravidelné zdravotní cvičení v domácnosti klienta poskytuji převážně maminkám
po porodu, které řeší diastázu přímých břišních svalů, což je označení pro rozestup těchto svalů. Může se tak stát v důsledku nesprávného cvičení, kdy se přímý sval zvětšuje, ale
nepřibližuje se k sobě. Proto je vhodné začít
po porodu cvičit pod dohledem trenéra.
Dále se zaměřuji na cvičení ve firmách, kde
převážná většina klientů má sedavé zaměstnání a trápí je bolest krční a bederní páteře.
www.obeczdiby.cz

Po vzájemné dohodě je možné cvičit
i s chronicky nemocnými klienty či po je-

jich dlouhodobé hospitalizaci přímo u nich
doma, a plynule tak s nimi navázat na rehabilitační péči. Cvičení se přizpůsobuje mobilitě klienta, tj. probíhá na lůžku, na židli nebo
na podložce na zemi. Důležité vždy je, aby
zájem na sobě pravidelně pracovat měl samotný klient.
Základem je chtít něco změnit, aktivně
se zapojit a udělat něco sám pro sebe a pro
své tělo. Zkuste se zvednout z gauče a dorazit
s dobrou náladou. Zdravotní cvičení probíhá
v přátelské atmosféře a je uzpůsobeno věku
cvičenců, kteří jsou vedeni ke správnému dýchání, k všestrannému procvičování, uvolňování svalů i vnitřních orgánů a udržení rozsahu pohybu s cílem zlepšit duševní i tělesnou
kondici. A nezapomeňte, že cvičit byste měli
pravidelně, pokud možno každý den. A ne jen
ve chvíli, kdy vás „chytnou“ záda a vy se bolestí
nemůžete hýbat.
MČ

Paní Markéta
Wiesnerová vystudovala Střední
průmyslovou školu oděvní v Praze,
v
současnosti
pra
cuje jako cvičitelka zdravotní
tělesné výchovy
a masérka. Ve Zdibech bydlí spolu s manželem od roku 2010, mají dvě dcery ve věku 8
a 11 let. Je aktivní členkou TJ Sokol Veltěž,
podílela se na revitalizaci dětského hřiště
u sokolovny, pravidelně spolupořádá například Benefiční ples. Ve volném čase se věnuje
především rodině a sportu – jezdí na kole,
cvičí jógu, plave. Také ráda navštěvuje divadla a výstavy a organizuje společenské akce.
Absolvovala odborné kurzy, školení a semináře, které má zakončené certifikáty. Je
instruktorkou spinningu, pilates a ZTV.
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MEDAILE PRO CYKLISTY
ADASTRA Cycling Team je spolek, který
byl v roce 2016 založen za účelem sportovní
přípravy dětí věnujících se cyklistice v Klecanech, Zdibech a přilehlých obcích. Od ledna
2019 přebral také veškerou členskou základnu dětského cyklistického oddílu Sokola Veltěž. V současné době má téměř 60 mladých
nadějných sportovců. Věnují se zejména horským kolům a ti starší na podzim i cyklokrosu. Nejúspěšnější děti se účastní v kategorii
žáků a starších nejvyšších oficiálních soutěží
ČR (Český pohár), čtyři z nich jsou zároveň
členy reprezentačního výběru ČR.
A jak si vedou v letošní sezóně?
Třetí červencový víkend se uskutečnilo Mistrovství České republiky v MTB Cross
Country v Hlinsku v prostorách lyžařského areálu. A rozhodně se odtud nevraceli
s prázdnou. První místo obsadila Aneta Novotná v kategorii U17, 2. místo v kategorii U19
patřilo Magdaleně Mišoňové a zároveň obě
zvítězily v celkovém pořadí Českého poháru
2019. Dojeli si i pro třetí místa - Filip Jech v kategorii U17 a další vítězství v hodnocení Českého poháru 2019, Zuzana Kadlecová v kategorii U19, Magdalena Mišoňová v teamových
štafetách XCR (parťáky byli Alvin Tomášek,
Daniel Žvak) a Eliáš Havel v kategorii Kluci
3-4 roky. Do desátého místa se pak umístilo
dalších šest závodníků.
Aneta Novotná a Filip Jech reprezentovali Českou republiku i na Mistrovství Evropy. Uskutečnilo se koncem srpna ve vysokohorském italském středisku Pila v nadmořské
výšce 2000 m.n.m. První den šampionátu
se Aneta blýskla vynikajícím 3. místem

v časovce. Naopak Filip si vybral díl sportovní smůly, neboť díky losu startoval ke konci
více než dvousethlavého startovního pole.
Během závodu začalo pršet, a tak posledních
asi 30 závodníků jelo na klouzavé, bahnité,
a hlavně pomalejší trati. Filip podal vynikající
výkon, ale ten stačil „jen“ na 116. místo.
Další den byli oba členy tříčlenné štafety,
která vybojovala skvělé 9. místo v konkurenci více než 100 týmů z celého kontinentu.
Poslední den šampionátu se Anetě povedl. Po skvělém výkonu vybojovala titul
vicemistryně Evropy a potvrdila tak svoji
příslušnost k evropské špičce. Filip díky horší

BĚH ROKLÍ I KAŇONEM
Dne 22. června 2019 proběhl již čtvrtý
ročník závodu Kros Zdiby-Klecany. Pořádá
ho parta kolem Prague Triathlon a je určen
pro všechny nadšence od 4 do 99 let, rozdělené do odpovídajících kategorií. V hlavním
závodě poměřili své síly jednotlivci i štafety.
Na ukázku přinášíme ohlasy dospělých,
kteří běželi celkem 6,8 km:
„Náročná, avšak krásná trať v roklích linoucích se z kaňonu Vltavy a příjemná lokální
atmosféra mi přirostly k srdci.“
„V začínající výhni jsme krátce po půl jedenácté vyrazili vstříc malebné, ačkoli pekelně
náročné trati. Zdibský kros se běží na tři okruhy,
to znamená, že se člověk musí třikrát vyškrábat
18

startovní pozici se prokousával kupředu, aby
nakonec získal vynikající 57. místo v konkurenci více než 200 bikerů Evropy.
Za zmínku stojí i 22. místo Magdaleny
Mišoňové z Mistrovství světa v kategorii U19,
které se jelo na nejtěžší trati v kanadském
Mont Sainte-Anne.
Ve výčtu pak nesmí chybět skvělý výsledek Richarda Wohanky na Mistrovství světa
v MTBO v Dánsku, který zde obhájil světové
zlato ve štafetách juniorů.
Pokud vás naše činnost zaujala, přijďte se
podívat, jak vypadá naše příprava. V sezoně
trénujeme každé úterý a pátek 17.00-18.30
hod. na naší trati na Beckově v Klíčanech
(za skladem KB Expert). V zimním období dětem nabízíme hromadu dalších sportovních
aktivit, jako je plavání, pohybovky v tělocvičně, trénink atletických základů a těm starším
získávání zkušeností na velodromu v Motole.

Napište nám: adastracycling@email.cz
Martina Jechová a Pavel Mišoň

Zdibskému krosu jsme vzdali pochvalu: tratí, zázemím i organizací se jedná o závod na vysoké úrovni, kam se určitě za rok opět vrátíme.“
Za necelý rok se můžete přidat i vy. Ale
asi to bude chtít trochu potrénovat.
EM

z údolí Vltavy a třikrát absolvovat i smrťácký
seběh. Také to ale znamená, že závodník třikrát
probíhá prostorem cíle, kde běžce vtipně povzbuzoval moderátor.
www.obeczdiby.cz

A kdo se nerad honí, mohl si během léta udělat procházku k našemu koupališti, sednout si na lavičku, koukat se
na nově vzrostlou zelenou travičku a relaxovat.

TIP NA VÝLET
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PŘES ÚHOLIČKY NA STŘÍBRNÍK
V naší rubrice nezapomínáme ani na milovníky jiného druhu cestování,
než jen za pomoci vlastních sil. K dosažení dnešního cíle můžete použít
přívoz z Klecánek i železniční spojení na levém břehu Vltavy. (Anebo
zatnout zuby a celou trasu z Roztok zvládnout pěšky.) Přiblížení těmito dopravními prostředky zajisté ocení mladší spolucestovatelé
a za zdolávání převýšení pěšmo je
kromě krásného výhledu můžete
nalákat i na dětské hřiště s lanovými herními prvky.

Vydejte se po směru jízdy vlaku a následně
mírně do kopce po asfaltové cestě. Po několika krocích (mezi druhým a třetím domem
vlevo) uvidíte dřevěný ukazatel, který vás nasměruje na začátek naučné stezky „Rozhlédni se, člověče“. Následujících dvacet minut
půjdete lesní pěšinou do kopce až na vyhlídku Stříbrník. Nejkrásnější výhled je přibližně padesát metrů pod nejvyšším bodem.
Pokračujte rovně polní cestou, březovým
hájem a višňovkou (narazíte na žluté turistické značení) až ke krásnému dětskému hřišti
Švestkovna. Ratolestem se jistě zalíbí dlouhý lanový most přes příkop, lanové můstky
nebo houpačka. Během hry dětem i vám
vyhládne, proto sledujte dále žlutou značku do centra Úholiček k místnímu hostinci.
Po obědě vyražte ulicí K Višňovce a K Divadlu dále po naučné stezce. Na chvilku se
zastavte v místě bývalého přírodního divadla u obřích houpaček a skluzavky. Při cestě
dále po hřebeni minete postupně rozcestí
U Dubů, V Sedlišti a můžete se vyškrábat
na druhou panoramatickou Podmoráňskou
vyhlídku (pozor, odbočka není nijak značená). K vlakové zastávce stačí sejít několik set
metrů dlouhý kopec.
Pro turisty s horším orientačním smyslem doporučujeme přibalit mapku výletu
nebo chytrý telefon s turistickými mapami,
trasa je totiž převážně značena pouze dřevěnými šipkami. Výletu zdar!
OB

NÁROČNOST

Po několika výletech v blízkém okolí Zdib
se vydáme na úholické bidýlko - vrch Stříbrník - tyčící se více než 100 metrů nad fotogenickým meandrem Vltavy a terasovitě poskládanými domky protější Řeže. Trasa vede
lesními a polními cestami, několik set metrů
prudkým kopcem, a tak není vhodná pro jízdu s kočárkem.
Vlak z Roztok jezdí o víkendech přibližně
po půl hodině a na zastávce Úholičky budete vystupovat již po deseti minutách cesty.
Pro pěší turistiku
Pro horské kolo
Pro kočárek není vhodné
Celková délka trasy 5 km.
Zdroj: Mapy.cz

www.obeczdiby.cz

19

SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU ANEB HASIČSKÝ „SRANDAMAČ“

Nástup soutěžících družstev

Letošní 4. ročník předčil všechna naše
očekávání. Krásné počasí, dobrá atmosféra a skvělé výsledky, tak dopadlo zábavné
soutěžní odpoledne plné požárního sportu.
Zájem o soutěž každým rokem roste, čemuž
nasvědčuje i počet soutěžících. Letos se přihlásilo rekordních 26 družstev - 10 dětských,
7 ženských a 9 mužských. Na startu jste tak

Jarda táhne rozdělovač

mohli vidět kromě našich také hasiče z Klecan, Dolínku, Husince, Úžic, Jenštejna, Bohnic a Plchova. Děti, ženy a muži se snažili v co
nejkratším čase spojit, roztáhnout a nastříkat. To je cílem požárního útoku, který s dětmi na hasičském kroužku trénujeme. Letos
jsme zapojili i naši přípravku, která si část
požárního útoku také vyzkoušela.
Naši mladí a starší hasiči letos nezískali medailové umístění, ale i tak jsme
na ně velmi pyšní. Jejich značná nervozita

a soutěžní nezkušenost bohužel zapracovaly, ale i tak měli krásné časy a rozhodně
se nemají za co stydět!
Lépe se vedlo našim ženám, které obsadily 3. místo, a našim mužům, kteří se svým
rekordním časem dostali na 2. místo.
Poděkování patří obecnímu úřadu, který
nám finančně přispěl na nákup pohárů a odměn pro soutěžící. Jsme velmi rádi, že naše
pozvání přijali náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky a provozu Ing. Valibald
Knob a zástupce náměstka generálního ředitele HZS ČR plk. Mgr. Rudolf Kramář, kteří pro
naše soutěžící navíc přivezli krásné odměny.
Doufáme, že jste si sobotní odpoledne
s námi užili a že se příští rok opět setkáme
v tak hojném počtu.
SDH Zdiby

Druhý a skorovítězný pokus našich chlapů
Nabírání vody z kádě

Chlapi 100+ se letos umístili na 7. místě

Náš tým chlapů 100+

Fotokoutek pro zábavu návštěvníků

Mladí hasiči

Zapojili jsme i přípravku
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Naše starší děti

