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O ČEM SE (TAKÉ) ROZHODOVALO
Jak pracuje rada obce a zastupitelstvo obce? Co všechno řeší? Na stránkách obce naleznete všechna usnesení,
která projednávala. Podívejme se na některá z nich.
USNESENÍ Rady obce Zdiby č. 145/25/2020
ze dne 29. 5. 2020 k vyhodnocení nabídek
na zpracování projektové dokumentace pro
stavbu chodníku podél komunikace Průběžná
x Pražská, včetně lávky přes rybník Syslovák
a vyřešení autobusové zastávky a přechodu
pro chodce v řešeném úseku komunikace Průběžná. Na základě poptávkového řízení rada vybrala zpracovatele projektové dokumentace pro
společné povolení (DUSP) pro uvedenou stavbu,
a to PFProjekt s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou
517 880 Kč včetně DPH.
USNESENÍ Rady obce Zdiby č. 150/27/2020
ze dne 25. 6. 2020 k pronájmu části obecního
pozemku parc. č. 155, k.ú. Brnky za účelem
provozování bramborového bistra, kavárny,
půjčovny paddleboardů a kulturních prostor.
Rada obce souhlasila s pronájmem pozemku o výměře 50 m² za nájemné ve výši 5 500 Kč za měsíc,
a to na dobu určitou od 1. 7. 2020 do 30. 10. 2020,
s podmínkou úklidu a likvidace odpadů z pozemku
a se závazkem pravidelné péče o zeleň v lokalitě.
USNESENÍ Rady obce Zdiby č. 155/28/2020 ze
dne 31. 7. 2020 k přijetí pravidel stanovujících
zásady vydávání parkovacích karet umožňujících časově neomezené parkování na vybraných místech v obci. Rada obce schválila Návrh
pravidel pro vydávání parkovacích karet umožňujících časově neomezené parkování na vybraných
místech v obci a rozhodla o jejich použití. Stejně
tak rozhodla o ukončení platnosti všech doposud
vydaných povolení k parkování na území obce
Zdiby, a to ke dni 30. 9. 2020.
USNESENÍ Zastupitelstva obce Zdiby
č. 84/8/2020 ze dne 25. 6. 2020 Program rozvoje obce Zdiby pro r. 2020–2027. Zastupitelstvo
schválilo předložené znění Programu rozvoje, který má zásadní význam pro řízení obce a pro rozhodování o klíčových otázkách její budoucnosti.
Vzhledem k rozsahu a množství stanovených cílů
byl zpracovatelským týmem stanoven odhad splnitelnosti cca 50 %, případně při značné úspěšnosti
do max. 70 % stanovených cílů.
USNESENÍ Zastupitelstva obce Zdiby
č. 85/8/2020 ze dne 25. 6. 2020 ke schválení Účetní závěrky obce Zdiby za r. 2019. Zastupitelstvo
schválilo Účetní závěrku. Celkový objem aktiv a pasiv je ve výši 456 278 694,54 Kč netto. Náklady hlavní

činnosti obce Zdiby byly ve výši 40 358 078,47 Kč,
finanční náklady ve výši 603 502,82 Kč, náklady
na transfery ve výši 4 742 530,90 Kč a daň z příjmů činila 183 730 Kč. Celkové náklady obce byly
45 887 842,19 Kč. Hlavním výnosem obce jsou daňové příjmy ve výši 59 216 884,64 Kč, a to především
daň z přidané hodnoty představující přibližně 41 %
veškerých daňových výnosů. Výnosy celkem dosáhly 68 051 267,36 Kč, výsledek hospodaření před
zdaněním obce byl tedy ve výši 22 347 155,17 Kč.
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb
a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání,
které již byly napraveny. Při inventuře byly zjištěny
inventurní rozdíly a nesrovnalosti v evidenci majetku, jednalo se o nedostatky napravované z doby
předchozího vedení obce, zejména o dlouhodobé
neřešení užívání majetku obce jinými právními
subjekty a soukromými osobami bez smluvního
podkladu. Z dřívějška jsou řešeny také problémy
s absencí jednoznačného určení osob s hmotnou
odpovědností.
USNESENÍ Zastupitelstva obce Zdiby
č. 86/8/2020 ze dne 25. 6. 2020 ke schválení Závěrečného účtu obce Zdiby za r. 2019. Zastupitelstvo souhlasilo s celoročním hospodařením obce
Zdiby za r. 2019, a to bez výhrad. Výsledkem auditní
zprávy ze strany nadřízeného orgánu, tj. Odboru
interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje je konstatování, že obec Zdiby
hospodařila v r. 2019 bez chyb a nedostatků.
USNESENÍ Zastupitelstva obce Zdiby
č. 87/8/2020 ze dne 25. 6. 2020 k přerozdělení
kladného hospodářského výsledku a k překročení závazných ukazatelů rozpočtu organizace
Základní škola a Mateřská škola Zdiby, příspěvková organizace pro r. 2019. Zastupitelstvo
schválilo rozdělení kladného hospodářského výsledku organizace za r. 2019 ve výši 185 364,36 Kč
následovně: fond odměn 140 000 Kč, fond rezerv
45 364,30 Kč. Došlo k překročení dvou ukazatelů
rozpočtu organizace: závazného ukazatele 511
(opravy) s překročením o 8 077,93 Kč a závazného
ukazatele 518 (služby) o 142 362,92 Kč. Bylo rozhodnuto o prominutí odvodu v celém rozsahu překročení. Poprvé totiž byla celoročně využívána nástavba ZŠ na budově MŠ s plnou obsazeností a počet
tříd se zvýšil, narostly náklady na opravy a údržbu a výmalba se přesunula z důvodu kapacity

TRAMVAJ JDE
DO FINÁLE

Projednávání probíhalo poklidně a krátce,
žádné další nové připomínky nebyly vzneseny.
Po tomto projednání bude následovat finální
krok - vydání stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Toto stanovisko vydá příslušný úřad a bude sloužit jako odborný podklad pro další související rozhodnutí.
Konečný verdikt KÚ by měl zaznít zhruba v průběhu listopadu a my vás s ním určitě v některém
z příštích čísel podrobně seznámíme.
JH

Veřejné projednání záměru „TRAMVAJOVÁ TRAŤ KOBYLISY - ZDIBY“ podle ustanovení
§ 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí se uskutečnilo 6. srpna
2020 od 15.30 hod. v budově Magistrátu hlavního města Prahy.
2

www.obeczdiby.cz

realizační firmy z počátku r. 2020 na konec r. 2019.
USNESENÍ Zastupitelstva obce Zdiby
č. 88/8/2020 ze dne 25. 6. 2020 Plán financování
obnovy vodovodů a kanalizací obce Zdiby pro
období let 2021–2030. Zastupitelstvo schválilo
předložené znění plánu pro období let 2021–2030,
který je zpracován pro vodohospodářskou infrastrukturu pro oblast pitné a odpadní vody ve vlastnictví obce Zdiby. Dochází tak ke splnění v minulosti obcí neřešené zákonné povinnosti vlastníka
vodohospodářské infrastruktury. Současně je tím
naplněna podmínka poskytovatele dotace SFŽP
ČR na projekty „Rozšíření kanalizace a ČOV Zdiby“
a „Rozšíření kanalizace Zdiby – 2. část“. Souhrn základních údajů k vodovodu ve vlastnictví obce byl
stanoven takto: hodnota vodovodů 33 230 540 Kč,
jejich průměrné stáří (ke dni 1. 1. 2021) 15,4 let,
procento opotřebení 19,25 %, životnost 80 let, dle
doporučení OPŽP 55 let, a minimální roční výše finančních prostředků určených na obnovu vodovodů 416 000 Kč. Hodnota kanalizace a ČOVG ve vlastnictví obce stanovena na 150 355 000 Kč, průměrné
stáří kanalizace (ke dni 1. 1. 2021) 12,74 let, procento
opotřebení vodovodů 17 % a životnost dle OPŽP
75 let. Minimální roční výše finančních prostředků
na obnovu kanalizace a ČOV pak je 1 071 000 Kč
(zdrojem je pachtovné).
https://www.obeczdiby.cz/usneseni-rady-obce/
https://www.obeczdiby.cz/usneseni-ze-zastupitelstva/
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BLÍŽ OBCI

Druhým rokem pro vás připravujeme
jednotlivá čísla Zdibského zpravodaje. Vychází jako občasník a vydává se za vámi pětkrát do roka. V tomto vydání najdete spoustu příspěvků z prázdnin.
Jak ale každý ten zpravodaj vlastně vzniká a kdo se na jeho vzhledu a obsahu podílí?
Jak probíhá jeho příprava?
Začíná to zlehka. Sejde se redakční rada,
probere společně jednotlivá témata a rozhodí
se úkoly. A pak my, redaktoři, ve svém volném
čase chodíme, vyzvídáme, píšeme příspěvky,
upravujeme je, často po večerech a nocích.
Když je sepsáno a upraveno, nastupuje grafik.
Doladí se poslední detaily a hurá do tisku.
Za tu dobu se již naše parta sehrála, víme,
jaké jsou silné stránky každého člena. Jitka je
spolehlivá, přemýšlivá a u nás platí za specialistku na „úřední“ tématiku. I když teď si
také odskočila k ovcím (nebo za bačou?).
Magdu zná z obce každý. Je zakladatelkou
Kaštánku, cvičí s dětmi v Sokole a pořádá
různé akce především pro děti. V současné
době působí i jako členka kulturní komise. Je
to živel, má v hlavě spoustu nápadů a někdy
ani nestíháme její myšlenky. Eva Z. je zakladatelkou Ochotníků Zdiby a členkou komise

ÚŘAD PŘÍVĚTIVĚJŠÍ

Již rok a půl se snažíme práci našeho úřadu
co nejlépe nastavit, zefektivnit a zprůhlednit,
a tím našim občanům co nejvíce zpříjemnit
a urychlit kontakt s námi. Myslíme i na kulturu vnitřního vzhledu budovy. Po loňské velké
rekonstrukci sklepa zasaženého plísní jsme se
pustili do postupných úprav interiéru. První
změny zaznamenáte při vstupu v podatelně.
Bylo vymalováno a starý nábytek vyměněn
za jiný, byť použitý, nicméně v perfektním
stavu. Tímto děkujeme „dárci“ nábytku, který

Pracujeme za všech okolností

I kanceláře v prvním patře po úpravě prokoukly.

pro rozvoj obce, životní prostředí a dopravu.
Občas sama také něco napíše, ale hlavně je
to neocenitelná pomocnice při korekturách.
Po nás, zatížených tvorbou a úpravou textů,
objeví ještě spoustu chyb. No napsali byste
ve slově ryba měkké „i“? Je to k neuvěření,
ale mně se to povedlo. Ještě že máme Evu, ta
to spolehlivě odchytne! Ondra jako záchranář jezdí v sanitce a pomáhá. Po práci vyráží
se svými dětmi do okolí, a pak nám napíše
tip na výlet.
A já? Burcuji všechny, ať pošlou příspěvky. Sama píšu a fotím, co je potřeba nebo co
mě napadne. Všechno dávám dohromady.
nechtěl být jmenován. Úřad budeme v následujících měsících postupně, dle pracovních
možností, dále upravovat tak, abychom neomezili chod úřadu, či hodiny pro veřejnost.
Eva Slezáková

OCENĚNÍ ŠVADLENEK

Šití roušek zasáhlo během pandemie i naši
obec, spousty dobrovolnic vyhotovily stovky
roušek pro naše občany i pro další organizace jako jsou Všeobecná fakultní nemocnice
v Praze, IKEM, domovy důchodců a domovy
seniorů, a to v rámci skupiny Česko šije roušky.
Rouškami zásobily i děti v místní základní a mateřské škole.
Obětavé práce těchto dobrovolnic si
velmi ceníme,
proto
jsme
s nimi ve čtvrtek 3. září 2020
uspořádali setkání na Obecním úřadě Zdiby. Švadlenky
zde obdržely
originální Pamětní
listy,
dárky a květiny. Milá slova o pomoci,
www.obeczdiby.cz

Představte si, že vám na stole přistane přepravka papírů a fotek a vy z toho musíte vytvořit
zpravodaj. Pravda, dnes všechno dostávám
elektronicky do počítače, ale jednotlivé stránky se musí poskládat, s grafikem dohadovat
a dolaďovat potřebné. Když už jsem zmínila
grafika, bez něho by to samozřejmě nešlo.
Zbyněk je profík a tuze ochotný. Menší fotka,
jiná fotka, větší titulek, jinak podbarvit, takhle
zalomit… Nic není problém. A když si od nás
potřebuje oddychnout, jede se projet na kole.
Díky zpravodaji jsme obci nějak blíž. Nejen
my, ale i vy, naši čtenáři. Snažíme se, aby byl
pestrý, zajímavý a kromě úředních zpráv přinesl
i něco navíc. Naše práce končí, když připravené
číslo putuje do tiskárny, respektive do vašich
schránek. Doufáme, že se líbí. Děláme totiž pro
to vše, co je v našich silách. Naše obec je ale rozsáhlá. Moc by nám proto pomohlo, kdybyste se
i vy do jeho přípravy zapojili. Napište nám své
postřehy, co zajímavého jste viděli nebo co jste
si sami uspořádali tam u vás. Foťte a připište pár
slov či vět. Těšíme se na vaše příspěvky.
Přeji všem slunečný podzim a věřím, že
jste v létě načerpali dostatek energie do dalšího období.
Eva Macháčková
redakceZZ@obeczdiby.cz
podpoře a snaze přispět zazněly z úst paní
starostky Evy Slavíkové, informace o celkovém počtu a evidenci roušek podala místostarostka Beata Sabolová a hlavní organizátorka Magdalena Česneková připomněla
průběh vzniku této skupiny a vzájemnou
podporu během pandemie. Magda také
za pomoci Moniky Weberové navrhla Pamětní listy.
Celé setkání současně přispělo k vzájemnému seznámení se mezi sebou a vzpomínkám na různé zážitky během celorepublikových opatření.
Poděkování patří i vedení obce za organizaci této akce a zajištění občerstvení.
MČ
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POZVÁNKA NA
KRAJSKÉ VOLBY 2020
Volby do zastupitelstev 13 krajů a do Senátu se
uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020. Druhé kolo
voleb do Senátu proběhne 9. a 10. října 2020.
Volební místnosti budou otevřeny v pátek
od 14 do 22 hodin, v sobotu
od 8 do 14 hodin a budou
umístěny v místnostech
1. tříd staré budovy základní školy ve Zdibech v ulici
U Školy 48, Zdiby – Veltěž.
Přehled všech kandidátů
za Středočeský kraj, kterého
jsou Zdiby součástí, naleznete
například na https://krajskevolby2020.programydovoleb.
cz/stredocesky-kraj.

VOLIT ČI NEVOLIT?
Krajské volby se kvapem blíží, a tak tu máme další období poutavých hesel a ještě poutavějších slibů. Někdo oprášil ty staré, jiný se veze s módní vlnou. Někdo lehce udiví, jiný
už prostě nepřekvapí. Občas jen zarazí, co někdo křičel včera a co volá dnes.
Jedna stará pravda však platí stále: za každého hovoří především jeho práce. Není tak
hlučná jako různá motta, zato je vidět. I za absolutního ticha.
Kandidáti do krajských voleb mají tu výhodu, že to zpravidla nejsou žádní nováčci. Je
za nimi už nějaká ta práce pro obec, kraj či stát, zkrátka pro společnost. Za někým je jí málo,
za někým víc. Někde je znát kvalita, jinde spíše plakátová kvantita. Každopádně to dává
možnost odhadnout, jaká bude snaha pak.
Můžeme nad tím mávnout rukou a nechat to tak, jak to bylo včera. Lidi se přece nemění.
Zvlášť, když sami nechtějí. To je pravda pravdoucí. Lidi nemáme v moci měnit, ale máme
v moci je vyměnit. Když budeme chtít. A další pravda je, že každý člověk je jiný, každý se hodí
na něco jiného. Každému jde něco líp a něco hůř. Každý může svou práci dělat srdcem…
a nebo taky ne. No ale počkejte. A proč by nás to mělo vůbec zajímat, že? To už je přeci jiná
hra, to se obce netýká…
I ba ne. To je jako v prachobyčejné práci. Zkuste si představit, jaké to je mít šéfa ambiciózního nebo šéfa bez vize. Šéfa vstřícného nebo šéfa zaujatého. Šéfa pracovitého nebo šéfa přežívajícího. Jak pod takovým šéfem bude snadné či příjemné prosadit svůj vlastní nápad, plán? Jak
ten který šéf bude pomocnou rukou nebo klackem pod nohou či dokonce i osinou…?
Máme ještě čas, můžeme popřemýšlet. Můžeme to či ono. Můžeme a nemusíme. I to je
naše volba. Tak ať je dobrá!
JH

SLEDUJETE FACEBOOK?

Ten náš, obecní, funguje již téměř dva roky a jeho hlavní myšlenkou je navázat užší
kontakt s vámi, našimi občany.
Můžete se zde dozvědět, jaké akce se v obci připravují od těch zásadního charakteru,
jako jsou pozvánky na zasedání zastupitelstva nebo ukončené projekty, až po kulturu
a zábavu. Vkládáme sem i další zprávy potřebné pro občany. Oznamujeme, kdy jsou
odstávky vody či elektřiny, pomáháme propojit majitele s jejich zatoulanými mazlíčky,
nezapomínáme ani na ztráty a nálezy. Zpětně pak informujeme, co zajímavého se v obci
událo. Nechybějí ani fotky. Zkrátka zde najdete vše, co se týká obce.
Facebook je ale také důležitým obousměrným kanálem. Píšete nám své dotazy,
vyjadřujete se k jednotlivým příspěvkům a my zase odpovídáme, diskutujeme a vysvětlujeme. Vaše náměty, připomínky a zpětná vazba jsou pro nás cenným zdrojem
informací, kterého si vážíme.
O co do budoucna usilujeme? Rádi bychom prostřednictvím obecního webu a Facebooku zapojili občany ještě více do dění v obci. Proto také na něm představujeme a budeme představovat připravované projekty, včetně situačních zákresů nebo vizualizací. Můžete se tak k těmto projektům vyjadřovat, reagovat připomínkou, zasláním vlastních návrhů
řešení a podobně tak, abychom vždy společně dosáhli toho nejlepšího řešení. Eva Slezáková

PRÁZDNINOVÉ TANEČKY
V červenci se ve Zdibech uskutečnil
1. ročník příměstského tábora „Tanečky
s úsměvem“ pro děti ve věku 5-11 let. Pedagogové z naší mateřské školy pod vedením úžasné paní učitelky Ivany Fialové
naplnili pětidenní program pro místní děti
nejen pohybovými kreacemi, ale i zajímavými výlety, zábavou a učením. Účastníci
mohli na vlastní kůži zažít workshop první
pomoci, absolvovat cirkusový kurz, vidět
policejní akci na Vltavě a povozit se na člunech nebo obdivovat kočky v místní zoologické zahradě. Samozřejmě nechyběly ani
tanečky a tréninky jednotlivých tanečních
prvků. Na závěr si děti odnesly vlastnoručně
4

pomalované plátěné tašky a krásné zážitky.
Celý pedagogický tým děkuje všem zúčastněným a těší se za rok na viděnou. MČ

www.obeczdiby.cz

NOHEJBAL TO ROZHEJBAL
Během posledního srpnového víkendu
proběhl na hřišti u sokolovny již devátý Nohejbalový turnaj trojic. O vítězství a věcné ceny
soutěžilo celkem šest týmů. Počasí přálo, vládla
zde příjemná sportovní atmosféra a výborné
občerstvení zajistil pořadatel Sokolovna Bar. MČ

ARCHITEKTURA

září 2020

ÚZEMNÍ PLÁN PODRUHÉ
V poslední době si mnohem detailněji
všímám obcí, které navštívím, po urbanistické
stránce. Dívám se, jak je která obec uspořádaná, jakou má infrastrukturu, jak vypadají silnice, chodníky, jak mají upravenou veřejnou
zeleň. Jestli je tam obchod, restaurace, veřejné prostory, lavičky, hřiště, sportoviště apod.
Zajímá mě, jestli jsou lidé v ulicích, nebo kolem mne jen jezdí auta. Sleduji také, jaká je atmosféra v obci: Povídají si lidé, zdraví se, hrají
si někde děti? Žije ta obec? Ano, určitě jste si
toho všimli i vy - tam, kde jsou veřejné prostory kvalitní, komfortní, příjemné, je na první
pohled vidět, že lidé k sobě mají blíž a atmosféra je vstřícná. Jak toho ale dosáhnout? A jak
na to jít v naší obci?

DRUHÉ SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ
V RÁMCI PŘÍPRAV NOVÉHO
ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZDIBY
PROBĚHNE
VE STŘEDU 30. ZÁŘÍ V 18.30 HOD.
V SOKOLOVNĚ VE VELTĚŽI.
požadavky na rozčlenění území. Jsou místa,
ve kterých pod vedením osvíceného starosty (např. v Litomyšli) vznikla řada dobrých
stavebních počinů. Z menších obcí, které by
mohly být příkladem ostatním, se často uvádí

Nová mateřská škola v Dolních Břežanech.

V oblasti urbanismu nejsou obce jednotně uspořádané, dnes žádná norma nestanoví

Na místě bývalé skládky se nachází centrální park.

symbolicky zakončil otevřením nové školky,
a to za přítomnosti veřejnosti, architektů
a stavební firmy. Ano, i ta večeře v krásném
nově zrekonstruovaném moderním pivovaru byla skvělá.
Jak se ale za těch pár let Dolní Břežany
dostaly tam, kde jsou dnes? V roce 2008 zde
proběhlo referendum, které podmínilo novou výstavbu v obci jen na základě dalšího
referenda. Tj. obyvatelé obce musí odsouhlasit rozšiřování zastavitelných ploch v obci.
Zaměřují se proto přednostně na prostory,
které jsou ještě volné uvnitř. Nová výstavba
je v územním plánu podmíněna etapizací
a vybudováním nové veřejné infrastruktury. Uplatňují se regulační plány, je nastavena
jasná představa o rozvoji dané lokality. Až následně jsou oslovováni nebo sami přicházejí
investoři, kteří tuto představu ve spolupráci
s obcí naplňují.
Obec také poměrně masivně investuje.
Z čeho? Dotace. Dotace. Dotace. Obec má obdobný rozpočet jako Zdiby. Přesto do veřejné
infrastruktury investovala od roku 2004 podle
pana starosty 1,4 mld. Kč, z toho 800 000 Kč
bylo z dotací. Zbytek šel převážně z bankovních úvěrů a z příspěvků stavebníků.
Obdrželi jsme spoustu užitečných rad
a tipů, jak postupovat. Povídání to bylo skutečně zajímavé a inspirativní. Zajeďte se do Dolních Břežan sami podívat, pochopíte, proč.

Bývalé letní sídlo arcibiskupa, dnes hotel.

Dolní Břežany, obec počtem obyvatel odpovídající té naší. Rozhodli jsme se proto 1. září
do Dolních Břežan vypravit a inspirovat se
zde. Pan starosta Věslav Michalik se nás ochotně ujal, provedl nás po obci a vyprávěl.
Hned v úvodu řekl, že vše začalo územním plánem. Do úřadu nastoupil v roce 2004,
od té doby se snaží dát obci řád a smysl, strategii a koncepci rozvoje. Když jsme se procházeli po parku a šli kolem nově postavených bytových a rodinných domů, byli jsme
překvapeni, že to vše byla původně 10 hektarů velká skládka. Nové administrativní budovy? Předtím nevyužívané území. Nová budova ZUŠ? Dříve kravín... Naši procházku
www.obeczdiby.cz

Pana starosty se můžete zeptat
i osobně. Pozvali jsme ho totiž také dne
30. 9. 2020 na další besedu s veřejností.
Na této besedě zpracovatel nového územního plánu představí výsledek zkoumání
územně-analytických podkladů a svůj
návrh na zadání územního plánu, který
bude následně schvalovat zastupitelstvo.
Najděte si čas a přijďte si vyslechnout
zpracovatele územního plánu pana architekta Grasseho i pana starostu Michalika,
který vás seznámí se svými zkušenostmi. Doufám, že oboje bude inspirativní.
Na shledanou v sokolovně!
Beata Sabolová

5

VEDENÍ OBCE

ZASTUPITELSTVO V POLOČASE
ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ PRÁCE ZASTUPITELŮ

obce www.obeczdiby.cz v kolonce Zastupitelstvo
Nově zvolené zastupitelstvo obce zahájilo svoji obce a Rada obce, a to včetně příslušných důvopráci dne 22. 11. 2018. Pomalu tak nastává čas, kdy se dových zpráv. Ty kromě vlastních rozhodnutí,
jeho činnost blíží do své poloviny. Nabízí se tak struč- která obsahují tzv. usnesení, přinášejí poměrně
ně zrekapitulovat a předložit přehled práce vámi zvo- podrobné důvodové zprávy. Jsou pro občany
zdrojem informací proč a za jakých okolností bylo
lených zastupitelů do obecního zastupitelstva.
Jednotliví zastupitelé se podílejí na práci pro v daném případě rozhodováno. V tom se Zdiby liší
obec minimálně svou účastí na zasedání zastupitel- od řady ostatních obcí. Takto široký přístup zvestva obce (ZO). Jejich přítomnost na něm lze považo- řejňování přitom ctíme nejen v případě rozhodvat za základní a primární povinnost každého zastupi- nutí vydaných při veřejném projednávání na ZO,
ale i při jednání rady obce, která jsou ze zákona
tele. Zde mohou předkládat své návrhy na projednání
neveřejná.
jednotlivých bodů nebo se vyjadřovat a hlasovat
o bodech předložených jiným předkladatelem.
ODBORNÁ PRÁCE ZASTUPITELŮ NAVÍC
Od ustavujícího ZO se uskutečnilo deset jednání
Někteří zastupitelé poskytují obci nad rámec
(k 9. 9. 2020) a zastupitelé učinili zhruba sto rozhod- svých běžných povinností i další součinnost v ponutí. Přehled účasti jednotlivých zastupitelů na ZO době vyjadřování se k obsáhlým dokumentacím
Datum konání zastupitelstva
obce
2018
k záměrům,
které
jsou v rámci našeho2019
území posupřináší následující tabulka.

pozemků, pronájmy, věcná břemena, schvalovány
rozpočty obce i školy, výběr zpracovatelů projektových dokumentací, z nichž nejvýznamnější pro
obec jsou v tuto chvíli především přípravy projektů
na komunikaci K Holosmetkům a Na Brnky, resp. ul.
Přemyšlenská. Mezi důležitá rozhodnutí patří rovněž
zřízení ordinace praktického lékaře ve Zdibech, připravovaná léčebná fyzioterapie, rozhodnutí směřující
k úspěšnému dobudování kanalizace v obci, ale i ta
o pořízení nového územního plánu nebo schválení
nového plánu rozvoje s vymezením základních cílů
pro další rozvoj obce. Mezi nimi má své významné místo také vybudování 2. stupně základní školy.
V souvislosti s tímto konkrétním rozvojovým cílem ZO
schválilo v březnu 2020 koupi pozemku na výstavbu
nového školního areálu a sportovního zázemí.

PODNĚT ZASTUPITELE NA NÁRODNÍ CEN
TRÁLU PROTI ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU

Práce na přípravě 2. stupně ZŠ se však komplikují. Byl2020
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účast na zastupitelstvu
obce
obceN-o
rizovaného architekta obce
Vysvětlivky
A
účast na zastupitelstvu obce N
neomluvená neúčast na zastupitelstvu obce
A-č
pozdní
A-čpříchod
pozdní
/dřívější
příchod
odchod
/dřívější odchod
a v rámci podkladů rovněž
A-č neúčast
pozdní příchod /dřívější odchod
N-o
N-o
omluvená
omluvená
na zastupitelstvu
neúčast na zastupitelstvu
obce
obce
nezávislý posudek znalce
N-o
omluvená neúčast na zastupitelstvu obce
N
N
neomluvená
neomluvená
neúčast
neúčast
obce o posuzování
obce
zoványna
v zastupitelstvu
řízení
vlivů na životní pro- v oboru ekonomika – odhad nemovitostí. Veškeré
Z důvodu počtu zastupitelů
má naše
obecna zastupitelstvu
N
neomluvená
neúčast
na
zastupitelstvu
obce
ustanovenu také radu obce, která pravidelně dopl- středí (tzv. EIA). V tomto ohledu jsou významnými podklady jsou k dispozici k nahlédnutí na OÚ.
ňuje kolektivní rozhodování zastupitelstva. Radní pomocníky zastupitelé Ing. Bc. Jitka Homolová, PhD.
PODĚKOVÁNÍ
se ke společnému rozhodování nad rámec kona- a Mgr. Jaromír Chalupský, PhD., kterým bych tímto
Osobně věřím, že i navzdory naznačeným
ráda
za
jejich
odbornou
pomoc
osobně
poděkovala.
ných zastupitelstev sešli třicetkrát a vydali dalších
komplikacím a průtahům budeme v započaté práci
160 odůvodněných rozhodnutí.
nadále úspěšně pokračovat a děkuji ostatním koleVÝZNAM PRO BUDOUCÍ ROZVOJ OBCE

ZVEŘEJŇOVÁNÍ NA WEBU OBCE

Všechna rozhodnutí jsou zveřejňována na webu
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Rozhodování rady i ZO je samozřejmě významné pro další rozvoj obce. Jsou řešeny koupě a prodeje

www.obeczdiby.cz

gům zastupitelům za jejich práci pro obec.
Eva Slavíková, starostka obce

K ANALI Z AC E • STŘÍ PK Y

září 2020

KANALIZACE - ZKOLAUDOVÁNO

S novým školním rokem zahájil HOBR Expres provoz v novém režimu. Změna se týká
nejen trasy autobusu, ale i časů nastavených
v jízdním řádu. Nově dochází k posílení spojů
na dva spoje ráno a tři spoje odpoledne tak,
aby autobus mohli využívat také starší školáci, kteří se vracejí z pražských škol či kroužků
v odpoledních hodinách.
Tyto změny jsou postupným přechodem
ke spuštění provozu běžné autobusové linky, která pojede trasu HOBR Expresu v obci
Zdiby. Toto autobusové spojení realizované
PID by mělo mít více spojů, a tím významně
zlepšit dopravní obslužnost v obci a současně
ulevit dopravě individuální.
Trasa autobusu doznala v rámci obce pouze
dílčí úpravy, které vyplynuly z jednání s Dopravním inspektorátem Policie ČR z hlediska bezpečnosti silničního provozu. Autobusové zastávky
jsou zatím řešeny jako zastávky provizorní, po dokončení projekčních a dalších přípravných prací
a zajištění finančních prostředků budou nahrazeny standardními zastávkami a přístřešky.
Vzhledem k těmto změnám bylo nutné

Kateřina Kolářová

SPRÁVCE KANALIZACE:
Ing. Stanislav Zdrůbek
e-mail: zdrubek@bmto.cz
tel.: 603 889 572
ZHOTOVITEL PŘÍPOJEK:
Filec František – stavbyvedoucí
Tel.: 602 511 732
MBM TRADE CZ, s.r.o.
Starokolínská 308, Újezd nad Lesy
190 16 Praha 9
IČO: 255 07 222, DIČ: CZ255 07 222

PŘIPRAVUJE SE ETAPA 3

Výstavbě kanalizace se věnujeme od samého začátku, kdy jsme nastoupili do úřadu.
Stále však nejsme zcela u konce. Proto jsme
letos v lednu požádali Státní fond životního
prostředí (SFŽP) o dotaci na Etapu 3 kanalizace v naší obci a uspěli jsme. Rozhodnutí
o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP

Čerpací stanice Brnky slouží k přečerpání splaškových
vod přes kopec do gravitační stoky. Odtud pak tečou
do čistírny odpadních vod v ulici Šulkovna. Jedná se
o podzemní objekt s akumulačním objemem cca 24 m³,
který je osazen dvojicí výkonných čerpadel. Stanice je vybavena zdvihacím zařízením pro manipulaci s čerpadly.

již nyní zrušit zajíždění „obecního“ autobusu ZMĚNY V DOPRAVNÍM ZNAČENÍ
do Prahy. Dopravu uspokojivě zajišťují exisZ důvodu bezpečnosti silničního provotující linky příměstských autobusů. Intenziv- zu si provoz autobusové linky vyžádá také
ně probíhají jednání o zvýšení počtu spojů změny v dopravním režimu. Ulice Na Lada
a jejich nezbytnou koordinaci s hromadnou bude nově jednosměrnou, ulice K Holosmetdopravou v rámci hlavního města Prahy.
kům se z části stane zónou, kde bude snížeVěříme, že zavedení autobusové linky na rychlost jízdy na 30 km/hod. Přibude také
přinese obyvatelům větší možnosti cestová- značení zákazu zastavení na točnách a vodoní hromadnou autobusovou dopravou a pří- rovné značení zastávek na vozovce. Plné zněJÍZDNÍ
ŘÁD od KK1/9/2020
HOBR
EXPRESS
znivější spojení s hlavním
městem.
ní úprav najdete
na úřední
desce obce.
Autobus jezdí každý pracovní den mimo dny státních svátků a školních prázdnin.
směr
HOLOSMETKY BRNKY

AUTOBUS V OBCI

PROJEKTANTI:
Ing. Marie Matějková
e-mail: ingmatejkova@seznam.cz
tel.: 602 584 481
Ing. Petr Bujárek
e-mail: bujarekpetr@gmail.com
tel.: 732 256 080

Holosmetky, U Vodojemu
Polní
Přemyšlení (PID)
Chaberská
Pod Mezí
Brnky, U Kovárny

6:32
6:34
6:36
6:38
6:42
6:45

7:12
7:14
7:16
7:18
7:22
7:25

směr
BRNKY HOLOSMETKY

Během léta probíhala a byla úspěšně dokončena kompletní realizace kanalizačních
řadů Etapy 2 kanalizace. Následovaly veškeré
potřebné zkoušky, revize a také přejímka díla
jak v terénu, tak i „papírově“. Stavbu zkontroloval také příslušný vodoprávní úřad a na závěr proběhla kolaudace kanalizačních řadů.
Nyní přichází shodně jako v případě Etapy 1 období, kdy bude potřeba budovat individuální kanalizační přípojky k jednotlivým
nemovitostem. Postup je jednoduchý: projekt – povolení – realizace. Uvádíme zde seznam možných kontaktů, které můžete v případě vašeho zájmu využít.
Ve většině případů je kanalizace již přivedena na hranici jednotlivých soukromých
pozemků. Pouze v lokalitě Zlatého kopce
ještě probíhají práce na veřejných částech
přípojek. Termín dokončení ze strany obce je
předpokládán na konci října.
Shodně jako pro Etapu 1 bude zastupitelstvo přijímat také Vyhlášku o zhodnocení pozemku. Pro obec Zdiby a udržení nastavených
podmínek dotace je opět důležité včasné připojení jednotlivých nemovitostí na kanalizaci.
Termín pro připojení a uzavření smlouvy o odvádění splaškových vod je 31. května 2021. Prosím, nenechávejte připojení na poslední chvíli.
Budete-li mít jakékoli dotazy, kontaktujte nás.

je na výši cca 1,8 mil. Kč. Celkové náklady
na vlastní realizaci díla se vyšplhají na cca
3 mil. Kč. Aktuálně probíhá příprava výběrového řízení na generálního zhotovitele a realizace bude brzy následovat a navazovat tak
na probíhající Etapu 2.
Rozsah Etapy 3: část ulice Na Ladech –
část ulice Horní – část ulice Slepá – část ulice
Pod Hájem (k ulici Zapadlá).
Současně budeme zadávat zpracování
projektů i na další lokality v obci.

Brnky, U Kovárny
Pod Hájem
Zlatý kopec
Chaberská
Polní
Holosmetky, U Vodojemu

6:48
6:51
6:54
6:56
6:59
7:00

7:26
7:29
7:32
7:34

JÍZDNÍ ŘÁD od 1/9/2020 HOBR EXPRESS

www.obeczdiby.cz

14:48
14:52
14:55

15:22
15:24
15:26
15:28
15:32
15:35

16:22
16:24
16:26
16:28
16:32
16:35

14:58
15:01
15:04
15:06
15:09
15:10

15:38
15:41
15:44
15:46
15:49
15:50

16:38
16:41
16:44
16:46
16:49
16:50
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KOTLÍK SE VYDAŘIL
Vůně smažené cibulky, papriky a hovězího masa, základních surovin k přípravě nejoblíbenějšího českého jídla guláše, přilákala přes 400 lidí na tradiční Zdibský kotlík. Konal se konal 15. srpna u veltěžského hřiště.
Lokální bouřka z předešlého dne nás
trochu vystrašila. Zřejmě i proto z původně
dvanácti přihlášených týmů jich dorazilo jen
deset. Nakonec i přes špatnou předpověď
meteorologů počasí šestému ročníku této
akce přálo.

Po registraci účastníků, kontrole vhodných
surovin a losování stanovišť se po startovním
výstřelu v půl druhé zažehlo ohniště pod kotlíky a začalo se vařit. Atmosféra mezi týmy
byla uvolněná a veselá, v mezičase se sjížděla
tříčlenná porota, která se s účastníky seznamovala a nasávala první vůně linoucí se z kotlíků.

Pro diváky byla připravena ochutnávka
s možností vhodit číslo svého „top“ favorita
do hlasovacího boxu a umožnit mu tak získat
Cenu diváka. Zajištěn byl také program pro
děti - skákací hrad a trampolíny se staly velkým lákadlem.
Po náročném hodnocení se porota z řad
nejlepších kuchařů ve složení Jan Wiesner,
Tomáš Kalina a Zdeněk Mrázek shodla na druhém a třetím místě a jednohlasně zvolila vítězný tým. Při hromadném vyhlašování se
rozdělovaly diplomy i odměny - pomůcky
k vaření a servírování, balíčky z Dobré Stodoly
a vouchery místních restaurací a služeb.
Pak již začala volná zábava. K tanci a poslechu hrála skupina „Hrajeme Kabát“, která
rozhýbala tancechtivé návštěvníky do nočních hodin.
Příjemný kulinářský zážitek organizovala
Kulturní komise obce Zdiby, odborný dohled
měli místní hasiči. Technická údržba s přispěním dobrovolníků zručně pomáhala se zajištěním zázemí. Všem děkujeme za pomoc.
MČ

„Zdiby nás baví“ Vás zvou na

FESTIVÁLEK

ZDIBSKÉ
BABÍ LÉTO
V sobotu 3. října 2020
Zámecký park Zdiby
areál otevřen od 13:00
Program:

13:30
14:00

předskokani Music Family
Vláďa Šunda

15:00 Petr Kadlček + Petra Hapková
16:00
17:00

Holokrci
Tajný Host
Programem provází Naďa Konvalinková
OBČERSTVENÍ - PIVO - LIMO - BURGERY - KOLÁČE

TVOŘIVÉ DÍLNY PRO DĚTI - SKÁKACÍ HRAD - TRAMPOLÍNY
TRDELNÍK - CUKROVÁ VATA - WAFLE - MARMELÁDY

Vstupné ZDARMA
Pořádá Kulturní komise obce Zdiby ve spolupráci s:
Potravinová banka
Zdiby z.s.

Pro Prahu a Středočeský kraj

POŘADÍ SOUTĚŽNÍCH TÝMŮ:
1. TiTiKr Veltrusy
2. Woodcote team
3. Černý a spol.
4. Zdibský pivovar
5. Kardiaci
6. U Blekotů
7. Dobrá flákota
8. Jak nám to jde
9. Utopená moucha Veltrusy
10. Duško a spol.
Cena diváků (celkem jich hlasovalo 191):
1. U Blekotů (45 hlasů)
2. Kardiaci (38 hlasů)
3. Woodcote team (25 hlasů)

Š KOL A

září 2020

POPRVÉ DESET TŘÍD
Zdibská škola se pro žáky otevřela před
122 lety a tehdy měla dvě třídy. Letos poprvé je ve škole deset tříd v pěti ročnících
prvního stupně. Celkem navštěvuje zdibskou školu přes 200 dětí. Na všechny čekalo
ve škole obrovské překvapení. Během léta
obec mezi školními budovami zbudovala
hřiště s umělou plochou, kde je prostor jak
pro oblíbené venkovní hry, tak pro utkání
v přehazované, vybíjené, volejbalu nebo
nohejbalu.
Herní plocha u školy nám už dlouho
chyběla, proto bychom chtěli obci velmi poděkovat nejen za hřiště, ale také za krásnou
úpravu dalších venkovních ploch.

ÚKOL PRO PRVŇÁKY
Letošní školní rok začal na naší škole
v úterý 1. září přesně v osm hodin ráno.
Přálo nám počasí, nepršelo jako v minulých letech, takže jsme mohli slavnostně
přivítat naše nové prvňáčky ve venkovním
areálu školy. Na malé žáčky tu také čekal
první velký úkol - společně zasadit u školy „svůj“ strom. Byl vybrán habr, který naši
předkové vždy uctívali - dodával jim důvěru ve vlastní síly a energii překonávat překážky. Držíme palce!
Lída Koktanová

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO
ROKU NA NOVÉM HŘIŠTI
Rodiče, kteří letos přiváděli do školy
své prvňáčky, již zaznamenali, že areál naší
školy zdobí zcela nové barevné dětské hřiště. Právě na něm proběhlo první školní den
slavnostní uvítání a šerpováni. Nové žáčky

DŘÍVE
zde přivítala spolu s dalšími pedagožkami
ředitelka školy paní Mgr. Ludmila Koktanová. Bylo i mojí milou povinností jako zástupce zřizovatele školy popřát dětem hodně
úspěchů ve škole a potěšit je drobnými dárky od obce. Prvňáčci i jejich rodiče tak byli
současně prvními, kdo mohli „vyzkoušet
kvality“ nového hřiště. Pomohli také zasadit
vedle něj strom na památku na tento slavnostní den, kdy bylo nové hřiště předáno
obcí Zdiby do užívání Základní škole a Mateřské škole Zdiby.

vedení obce uplatnilo tuto závadu v rámci reklamačního řízení, nicméně náprava
ze strany zhotovitele se nekonala. Řešení
tak bylo z pozice obce do konce roku 2018
na mrtvém bodě. K obnovení jednání se
zhotovitelem došlo s nástupem nového
vedení. Výsledkem byla nejen kompletní
oprava obou střech v červenci roku 2019, ale
v rámci toho také vyjednání a získání sankční

NYNÍ
kompenzace za pozdní vyřízení reklamace
v podobě nového krásného hřiště v celkové
hodnotě téměř 1,7 mil. Kč. Obec ho tak získala prakticky celé na náklady zhotovitele,
doplatek z obecního rozpočtu byl ve výši
pouhých cca 24 000 Kč. Výsledkem je nejen
celkové zhodnocení školního areálu, ale především vytvoření místa, které bude dětem
přinášet radost.

NACHÁZÍ SE PŘED DRUŽINOU

V pátek 4. září se celá naše třída 2. B setkala s knihovnicí paní Jandovskou v naší
zdibské knihovně. Prohlédli jsme si oddělení knih pro děti, seznámili se s aktuálními
novinkami na trhu a poslechli si čtení z knihy „Pohoršovna“ od Daniely Fischerové.
Na závěr děti dostaly milý dáreček v podobě záložky do knihy.
Žáci a paní učitelka 2.B

JAK SE PODAŘILO HŘIŠTĚ ZAJISTIT

K novému hřišti vlastně dopomohlo mnoho špatně odvedené práce. Počátek všeho nastal v průběhu roku 2017, kdy
u nové části mateřské školy došlo k zatékání
do obou objektů – zelené i žluté budovy –
nekvalitně provedenou střechou. Předchozí
www.obeczdiby.cz

Eva Slavíková, starostka obce

DOUČOVÁNÍ
MA, ČJ, AJ, NJ
(3.-9. třída ZŠ),
příprava na přijímací zkoušky,
5 minut od metra Kobylisy,
tel. 737 112 013

inzerce

ČETLA SE
POHORŠOVNA

Hřiště bylo pro děti vybudováno v průběhu letních prázdnin. Zatímco si děti užívaly volna, chystala pro ně obec překvapení. V minulosti mnohdy podmáčené blátivé
hřiště, na kterém se často nedařilo udržet ani
trávu, během dvou měsíců kompletně změnilo svoji podobu. Je rozděleno tak, aby zde
mohly sportovat jak starší děti, tak aby tu nalezly zábavu i ty nejmladší. Jedna část je určena pro míčové hry, další pak tvoří klidovou
zónu na hraní zahradních šachů, zábavného
twisteru nebo k procvičování písmen abecedy na barevné housence. Nově zasazený
strom vytvoří do budoucna příjemné zákoutí a vítané přistínění zelené plochy.
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OBECNÍ POLICIE • STŘÍPKY

LÉTO Z POHLEDU
OBECNÍ POLICIE
Během prázdnin se OP Zdiby zaměřila především na dodržování zákona 361/2000 Sb.
o provozu na pozemních komunikacích. Velkou pozornost věnovala parkování v obci, kde
odhalila nemálo prohřešků. Nejdříve na to šla
výchovně. Zhruba šest týdnů pouze upozorňovala neukázněné řidiče na konkrétní přestupky, ať již slovně nebo písemným upozorněním
za stěrač vozu. Většina řidičů upozornění našich
strážníků akceptovala. Někteří však přestupky
notoricky opakovali. Zde nezbývá než daný
přestupek oznámit k projednání ve správním
řízení. A tady už padají pokuty. Cílem postihů
však nebyly příjmy do obecní pokladny, ale zajištění dostupnosti pro IZS, provozu autobusu
a bezpečnosti silničního provozu.
Svoji pozornost v letních měsících zaměřili strážníci i na cyklostezku, zvýšený dohled
věnovali především místům, kde se střetávají
chodci, bruslaři a cyklisté.

Protože obecní komunikace nejsou koncipované na vyšší zatížení, kontrolovala obecní
policie také průjezd vozidel převyšujících celkovou hmotnost 3,5 t.
Často také reagovala na podněty místních
občanů na nedodržování nejvyšší povolené
rychlosti v obci nebo na přestupky proti občanskému soužití a majetku.
Nedílnou součástí její práce byly i výjezdy s integrovaným záchranným sborem (IZS).
Asistovala např. u zatopeného podjezdu pod
dálnicí D8, u závažné dopravní nehody včetně
usměrňování dopravy, úniku plynu nebo padlých stromů v komunikaci.
Naši strážníci úzce spolupracují s Policií
České republiky. Pomáhají při dohledávání
závadových vozidel a kontrole vzniku a průběhu dopravních nehod, předávají důkazní
záznamy z kamerového systému obce. Kromě
běžné administrativy například vypracovávají
i posudky na osoby, které si PČR vyžádá.
Nutno zdůraznit, že místní obecní policie
se zaměřuje zejména na prevenci v dodržování zákona. Všechny přestupky řeší především
z důvodu bezpečnosti nás všech. Vždy se na ni
můžete s důvěrou obrátit.
Její činnost je pestrá a nepoleví ani v čase
podzimním.
Kolektiv Obecní policie Zdiby

V úterý 18. srpna asistovala naše OP u dopravní nehody
v Ústecké ulici ve Zdibech.

Každodenní činností OP bylo vyřizování
žádostí občanů o pomoc, kdy byla likvidována sršní nebo vosí hnízda, prováděn odchyt
a převoz divokých prasat a řešena situace kolem výskytu hadů na soukromých pozemcích.
Zajišťovala i odchyt zatoulaných psů, jejich
přechovávání, identifikaci a předání majitelům.

Důležitá je i práce s dětmi. Vidět policejní akci na Vltavě
a projet se v jejich člunu – to byl zážitek pro děti z příměstského tábora i pro sokolíky.

Naši strážníci 6. srpna usměrňovali dopravu u tragické
dopravní nehody u Líbeznic. Motorkář se při předjíždění
vozidla střetl s protijedoucím autem. Těžkým zraněním
na místě podlehl.

POZNÁTE, JAKÝCH PŘESTUPKŮ SE DOPUSTILI
PARKUJÍCÍ ŘIDIČI?

PARKOVACÍ MINIMUM:
- zachovávat na pozemních komunikacích vždy průjezd minimálně
3,5 m pro integrovaný záchranný
systém
- nebránit vozidly v přístupu hasičského záchranného sboru k hydrantům umístěným na komunikacích
- nenechávat zaparkovaná vozidla
v točnách a zastávkách autobusů
nebo v místech, kde brání průjezdu
autobusových linek
- kvůli lepší průjezdnosti parkovat
pouze po jedné straně komunikace
(zejména např. v ulici Chaberská)

KOULELO SE, KOULELO...
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Ordinace
MUDr. Zuzany Konopkové
U Školy 48, 250 66, Zdiby – Veltěž
(modul nad školou)
Pondělí
13-18 hodin
Úterý, středa, čtvrtek 8-13 hodin
Pátek
7-12 hodin
Tel.: +420 731 579 264
Email: info@praktickylekarzdiby.cz
www.praktickylekarzdiby.cz

www.obeczdiby.cz

Prodej slepiček

Červený Hrádek prodává slepičky Tetra
hnědá, Dominant ve všech barvách,
Green Shell typu Araukana a Dark Shell
typu Maranska.
Stáří 17-20 týdnů, cena 179-229 Kč/ks.
Prodej: 4. října a 3. listopadu 2020
Zdiby - u hasičárny - 16.55 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9-16 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

inzerce

Tentokrát to nebylo červené jablíčko, ale pétanque
koule. První zářijovou sobotu na hřišti u sokolovny proběhl již jedenáctý ročník turnaje v pétanque neboli koulené.
Cílem tohoto sportu je umístit kovové koule co nejblíže
k malé dřevěné kuličce, tzv. prasátku. Princip hry je velmi
jednoduchý a zvládne ji úplně každý. Turnaj se těší velké
oblibě. Není tedy divu, že se na něj sjíždějí hráči z celého
Středočeského kraje a zapojuje se několik generací rodin.
Nejmladšímu účastníkovi bylo 6 let, nejstaršímu 70 let. Turnaje se letos zúčastnilo celkem 21 družstev po dvou až třech
hráčích. Počasí sice příliš nepřálo, ale na celkové báječné atmosféře se to neprojevilo. Všichni zúčastnění obdrželi drobné ceny a výherci se radovali z putovního poháru.
Poděkování za skvělou organizaci patří Vendule a Petrovi
Skulínkovým a všichni se již těší na příští ročník. Koulím zdar!

SOKOL

září 2020

SOKOL SLAVÍ 120 LET
V letošním roce oslaví naše sokolská jednota již 120 let od svého vzniku. První veřejné cvičení se konalo na louce u Veltěžského
mlýna již v roce 1900, tedy dávno před vznikem samostatného Československa. Sokolové v naší obci vykonali mnoho prospěšné
práce. Jak báječné rozhodnutí bylo postavit
si vlastní sokolovnu! Do dnešních dnů nám
velice dobře slouží. Je nepostradatelným zázemím pro sportovní, ale i kulturní aktivity
celé naší obce.
Takové výročí si zaslouží důstojné oslavy. Již nyní s dostatečným předstihem bychom Vás rádi informovali o termínu. Oslava
s bohatým programem se uskuteční v sobotu 21. listopadu 2020 v prostorách naší
sokolovny. Na dopoledne je naplánována
vzpomínková kavárna, ocenění zasloužilých
členů jednoty za celoživotní přínos, předání
pamětní stuhy od České obce sokolské a jako
doprovodný program také výstava Sokolové
republice. Odpoledne se pak bude konat tradiční sokolská akademie, vystoupení našeho
ochotnického divadelního souboru a dětského divadelního souboru Kaštánek. Slavnostní den zakončíme jak jinak než plesem.
Přesný program včas zveřejníme.

Teď si jen držme palce, aby nám naše plány nepokazila koronavirová pandemie.
TJ Sokol Veltěž

VÍTÁNÍ S BOJOVKOU

Cvičební sezóna v Sokole byla sice zkrácená kvůli pandemii, ale nakonec nebyly děti
ošizeny ani o bojovku na konci školního roku.
Dne 26. června 2020 jsme pro ně uspořádali
akci nazvanou Vítání léta. V družstvech celkem 46 dětí plnilo různorodé úkoly – střílet,
přeplavit na paddleboardu vodní plochu, psát
jména, vyluštit kvíz, prolézt rokli nebo třeba
vytvořit co nejdelší řetěz z lidských těl. Hra se
náramně podařila. Poté následovalo přímo
na sokolském hřišti představení loutkového
divadla Buchty a loutky. Hra Paleček sklidila
velký úspěch u dětí i dospělých.

PĚT DNŮ AKTIVIT

Už poněkolikáté se sokolské děti mohly
zúčastnit společného letního soustředění. Konalo se pro členy oddílu cvičení žáků a žákyň
a pro fotbalisty ze Sokola Veltěž a proběhlo
od středy do neděle 19.-23. srpna. Zúčastnilo
se ho 33 dětí. Většina z nich spala ve stanech,
které si postavily na plácku vedle fotbalového
hřiště. Kromě pestrých sportovních aktivit se
děti zabývaly i výtvarným tvořením, Policie
Zdiby pro ně zorganizovala projížďku po Vltavě v člunu, děti řádily na zdibském koupališti
na paddleboardech, běhaly v kukuřičném bludišti, hledaly kešky, tvořily znak ČOS do soutěže odboru vzdělanosti a taky si malovaly tašky.
Fotbalisté poctivě trénovali.
Zdibský Zpravodaj se rozhodl podpořit významné
výročí vzniku Sokola v naší obci a vyhlašuje soutěž:

DĚTI PÍŠÍ
SOKOLU VELTĚŽ
K NAROZENINÁM

Milé holky a kluci! Určitě všichni znáte Sokol Veltěž. Chodíte cvičit do sokolovny, hrajete kopanou na fotbalovém hřišti, zúčastňujete se různých soutěží nebo máte vzpomínky na nějakou
zajímavou akci, která se pořádala v sokolovně
nebo na hřišti.
Náš Sokol slaví narozeniny. Když má někdo narozeniny, chceme mu udělat radost. Kupovaný
dárek bývá sice pěkný, když ale někdo dárek
udělá sám, je ta radost o moc větší. Zkuste tedy
napsat o něčem, co jste v Sokole zažili nebo co
vám o Sokole vyprávěli vaši rodiče, dědeček
či babička. Vaše vyprávění potěší všechny, kdo
se o činnost Sokola starají, ale dokonce si je
může přečíst někdo třeba za dalších 120 let. Dozví se, jak se žilo a sportovalo v naší obci, když
vy jste byli malí. A to je pořádný důvod k tomu,
abyste něco napsali. Může to být jen pár řádků,
ale třeba i celá stránka. To záleží na vás. Vaše
práce předáme vašim cvičitelům a všem, kdo se
o Sokol starají.
V listopadu společně výročí Sokola oslavíme
a vaše práce vystavíme.
Své práce pošlete e-mailem na adresu
redakceZZ@obeczdiby.cz nebo v papírové podobě vložte do schránky u OÚ či předejte cvičitelkám Sokola.
Uzávěrka soutěže je 8. 11. 2020.
Nejzajímavější texty odměníme a uveřejníme
ve Zdibském zpravodaji.

Poděkování si zaslouží všechny pečící
maminky, potravinová banka, restaurace
Celnice za obědy a hasiči za zapůjčení a naplňování koupací kádě.
Soustředění se dětem moc líbilo a už se
těší na příští rok.
Jana Adámková

HŘIŠTĚ JE V KONDICI

Dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil
s děním ve veltěžském fotbale.
Jak již určitě víte, zrušená jarní část nám
umožnila pustit se do renovace hrací plochy
a částečné rekonstrukce fotbalových kabin.
Z ohlasů víme, že jsme udělali dobře. Měli
jsme velký strach, jak plocha zvládne zátěž,
až bude zpřístupněna veřejnosti a budou se
na ní konat různé akce. Díky ohleduplnosti
a spolupráci všech ale obavy mít nemusíme.
Hřiště je ve skvělé kondici. Povedla se také
rekonstrukce kabin, což nám dokazují uznalé
pohledy z řad jejich stavitelů.

Již se nám rozběhla nová fotbalová sezona, která, jak pevně doufáme, bude kompletní.
Co nás velmi těší a překvapuje, je návštěvnost
na domácích zápasech. Na první vás přišlo
přes 120 a na druhé více než 200. To je pro nás
závazek, abychom hřiště a jeho okolí udrželi
v bezvadném stavu, neboť doufáme, že se nedělní odpoledne s fotbalem stane tradicí.
Zvýšený divácký zájem přisuzujeme naší
aktivitě na Facebooku, kde nás můžete najít
jako Kopaná Veltěž.
Všem velice děkujeme za podporu.
Mirek Musílek

www.obeczdiby.cz
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LETNÍ VÝPOMOC OVCÍ
Obci Zdiby patří rozsáhlý pozemek o více než 30 000 m² na břehu řeky
Vltavy. Někteří tuto oblast znají pod názvem „Vltavské tůně“. Ty tam stále
ještě jsou, ale ve spleti dlouho neudržované zeleně si jich málokdo všiml.
I přes to má tato oblast jedinečné kouzlo a obec se ji proto snaží zvelebit.
Údržba je zde ale velmi náročná. Důvodem je členitost terénu. Navíc jsou tady
mokřady, ve kterých naše technika selhává.
Letos ji proto na tři týdny zastoupily ovce. Řízenou pastvu ovcí tradičně využívají chráněné krajinné oblasti (CHKO) a už přes dvacet
let nachází uplatnění také v těžko přístupných místech Prahy.
Obec oslovila pana A. Zemana, který
vlastní několik stád a právě s magistrátem
dlouhodobě spolupracuje. Ve svém oboru
se vyzná a má spoustu zkušeností. Vytyčit
novou pastvinu a přemístit do ní celé stádo
zvládl hravě během několika minut. Ovce se
do práce v místní džungli vrhly s nadšením.
Výsledek byl znát ještě týž den. Závratnou rychlostí mizela přebujelá křoviska i tráva. Aby ne! Vždyť jedna ovce dokáže spást
přes 10 kg kvalitní pastvy denně. To nám
prozradil bača Jiří Santner, který měl stádo
na starosti. Vyptali jsme se ho však i na mnoho dalšího.
▪▪ Jak jste se dostal k pasení ovcí?
Otec byl ovčák. Já jsem se ve 12 letech rozhodl, že chci být taky ovčákem. Odešel jsem

Ovce navíc nespase jedovatou rostlinu, vyhne se jí nebo ji sežere jenom malé
množství a nic se jí nestane. Já je třeba klidně nechám spásat i vojtěšku, která nadýmá.
Musím si ale udělat harmonogram. Já musím poznat a určit, kdy je třeba odejít. Ovce
tam nemůžou být samy, musí tam být pasák, aby poznal, kdy mají dost.

do učiliště v Záblatí na Slovensku. Bavilo mě
to, ale po revoluci se chov ovcí víceméně zrušil. Otevřel jsem si firmu, dělal jsem stavařinu
a měl čtyři montážní party. Po čase jsem zjistil,
že práce s lidmi je pro mě horší než se zvířaty.
Každý den to byly nervy, stres. Tak jsem firmu
zavřel a vrátil se zpátky k ovcím. S nimi já se
domluvím a když ne já, tak ti moji psi. Je to
sice práce 24 hodin denně, 365 dní v roce, ale
mám čistou hlavu, klid a jsem v přírodě.
▪▪ V čem je pasení ovcí přínosné pro
přírodu?
Dneska, když jsem tady pustil ovce, tak
odtud skákaly žáby. Kdyby tam jel traktor,
všechny je rozseká. Ovce jim neublíží. Tak je
to i s brouky, hmyzem. Může to být otravný
hmyz, ale živí se jím ptáci. Příroda tak byla
vytvořená a ovce je tu, aby pomáhala a neubližovala. Postupně okusuje rostliny odshora, až se dostane dolů. Ale třeba kráva, ta to
chytne pysky a vytrhne trávu i s kořínky. Když
zaprší a je hodně trávy, tak ta tráva je svrchu
mokrá, ale pod ní to je suché. Když ovce
všechno vykoušou, tak voda půjde dolů. Nepotřebujeme, aby se hned nevypařila.

Ovčák Jiří Santner se svým kolegou Bronislavem Formánkem

▪▪ Někdo je tu s nimi tedy celý den?
Člověk tady musí být. Celý den i celou
noc, protože nevíte, komu uteče pes. Každé tři
čtyři hodiny obcházíme celý pozemek, jestli
někde nespadla síť. Ovce není tak nebezpečná jako kráva. Ta, když uteče na silnici, může
způsobit hodně velké neštěstí. U ovcí je to takové přijatelnější. Nemají ale tendenci utíkat.
Vidí tady ten náš karavan, celou noc leží kolem a psi na ně koukají. Prostě už jsou naučené, že ten karavan je jejich domov. Naši psi jim
nevadí, jsou na ně zvyklé. Když sem ale vlítne
nějaký cizí, ovce se splaší. Byl by pak problém,
kdyby skočila do vody. Ona teda plavat umí,
ale může cestou třeba srazit cyklistu.
▪▪ Největším rizikem jsou tedy cizí, na volno puštění psi?
Nejhorší je nedisciplinovaný pes, který
neposlechne, ovce splaší, kolikrát je i potrhá. Teda ještě občas je problém, že lidi, jak
nečtou cedulky, šáhnou si na plot a dostanou pecku. Pak teprve zjistí, že tam je elektrika. Musejí číst ty cedulky.
▪▪ A co byste doporučoval, kdyby přeci jen
ovečka vyběhla ven?
Chce to hlavně klid. Dojít sem ke karavanu
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▪▪ To je asi otázka důvěry...
Když byl Hugoušek malinký a jehňata
po něm šla a trkala, tak já jsem tu ovci chytil
a říkám mu: „A teď ji vytrestej!“ Musel jsem
mu ukázat, že já jsem ten, kdo se před něj
postaví. A kdybych třeba dneska stál a beran
proti mně útočil, tak ti psi se postaví přede
mě. Ani bych jim to nemusel říkat. Ten pes mi
pomáhá a já jemu. No, někdy mě taky rozčílí,
tak jim říkám: „Všechny vás prodám a půjdu
do paneláku!“ A moje přítelkyně jim říká:
„Zase kecá, nebojte se.“

a říct to. Nebo zavolat, máme všude na cedulkách uvedená telefonní čísla. Určitě ovci nehonit. Čím víc se to zvíře honí, tím víc se dostává do stresu a panikaří. Ovce ví, kam se má
vrátit. Máme tady třeba jednu útěkářku a ta
umí podlézt síť. Zvedne si ji hlavou a proběhne, půjde se pást a když zjistí, že jdu, tak hup,
a už je zase zpátky. Ona ví, že do toho jde elektrika, ale už to má ozkoušené, že když do toho
prudce vrazí, síť se ohne, padne a ona udělá
kotrmelec a je vevnitř. Některé tu síť i přeskočí. Takové ovce máme označené červenou
barvou, a když na některých lokalitách moc
zlobí, tak je odvezeme. Když je dáte do jiného
stáda, tak dají pokoj.
▪▪ Co dalšího musíte pro ovce na pastvě
zajistit?
Vodu si sem vozím, tu mám támhle v barelech. Tady je výhoda, že jsou tu tůně. Ony se
z nich napijí, některé pily i z Vltavy, jiné pijí jenom z barelu. Pak už jen potřebují minerální sůl.
Když prší, zalezou si pod stromy. Jinak v podstatě nepotřebují nic. Jenom pastvu a klid.
▪▪ Jak takové stádo vytváříte?
Počet se určí podle plochy a podle kvality materiálu. Některé CHKO si samy nárokují
určitý počet tak, aby se ten pozemek nepřetížil. Někde to nesmíme ani úplně vypást.
Někde chtějí, abych s těmi ovcemi jen přešel
tam, zpátky, aby to zbytečně moc nekousaly a jen to narušily kopýtky. Tady u vás je teď
asi 140 ovcí a 10 koz. Já jim říkám likvidační četa. Zlikvidují každý plevel. Tamhle ten
bodlák, ten tam za dva dny nebude. Koza
ho ulomí, ovce okoušou. Pomůžou si navzájem. Tady to celé jim teď bude trvat tři
týdny. Další rok už budou stačit tři čtyři dny
dvakrát za sezónu.
▪▪ Máte tady i berany?
Berany ne, ty se pouštějí jenom v období připouštění. To je v červenci a jehňata se
rodí v prosinci, lednu. To jsou pak nejkvalitnější a nejzdravější, protože se ten plod vyvíjí na pastvě. My jsme to ještě vylepšili, připouštíme tak, aby se rodila v březnu a mohla
rovnou na pastvu. Když totiž někde zůstane
nějaká ovce, tak jehňátko, když půjde se stádem, bude békat a tu ovci zavolá. Když zůstane někde jehňátko, půjde ho hledat ta ovce.
My pak nemusíme mít strach, že nám někde
v roští zůstanou. Oni na sebe totiž pořád volají. Když jsem někdy pásl mimo město, tak
jsem dával zvonky. Je to hezké. Můj táta měl
800 ovcí a 90 zvonků. Když pak stádo šlo, tak
to cinkání byla nádhera. Každý zvonek cinká
jinak, každý má jiný tón.

▪▪ S čím pomůžou vaši psí pomocníci?
Musí umět hlídat stádo, celé ho obejít,
přivést ovce za mnou, roztáhnout stádo, aby
se páslo v řadě. Musí zvládat zahánět stádo,
aby se netlačilo na sloupky. Já třeba vozím
psy dva. Když nakládáme ovce na vlek, položím psa na jedné straně vleku, na druhou
si stoupnu já a další pes stádo žene. Já tomu
říkám, že ti psi jsou moje ruce. Já je potřebuji na práci, aby mně pomohli. Řeknu psovi:
“Jdi se tam podívat.” On jde a za chvíli přijde
i s těmi ovcemi. V noci, když se třeba ovce někam pohnou, tak jde za mnou a strčí do mě
čumákem. Oni jsou moje součást.

▪▪ Co tady u nás, zkušenosti máte dobré?
Mám, lidi jsou tu disciplinovaní. Až mě
to překvapilo, tady jsou lidi úplně jiní. Z jiných lokalit máme špatné zkušenosti, jsou
na nás neustále stížnosti, že tam ovce smrdí. Dneska třeba přišla paní s dětmi, přinesly tvrdé rohlíky a zeptá se. Jinde přijdou,
ani se nezeptají a vysypou to hned za síť.
To pak ty ovce můžou síť vyvalit, z měkkého pečiva se můžou nafouknout a umřít.
Ovcím stačí pastva, nejsou podvyživené,
jsou v kondici. Já jim to pečivo rád dám,
nechám ho doschnout a hodím jim ho daleko od sítě. Všude máme cedulky Nekrmit.
Tady je lidi respektují. Tady jsou fakticky
lidi bezproblémoví. Jen jeden pán měl
strach, abychom nebyli se sítí na jeho pozemku. Prošli jsme to spolu, všechno bylo
v pořádku a sám uznal, že to tady konečně
bude trošku vypadat.
JH

▪▪ Jakým způsobem se takový pes cvičí?
Sleduje, co s ovcemi dělám. Na to musí
přijít sám, s čím potřebuji pomoct, jinak to
nejde. Jestli má jít zleva nebo zprava, já neřeším, to je jeho problém. Tady Kiki, ta by
to oběhla tamhle vrchem, ona se chce proběhnout, schválně si přidělává práci. Nebo
když psi vidí, že už budeme zavírat, tak jsou
schopní odrazit jednu ovci, zahnat ji pryč,
aby si udělali ještě práci. Já říkám, že by měli
chodit jako vzor na pracovní úřad.
Nedělám povely na píšťalky, já si se
psem povídám jako s člověkem: „Běž se
tam podívat.“ nebo „Běž si tam stoupnout,
ať tam nelezou,“ „Podívej, už tam zase jedna vystrkuje hlavu.“ Kdyby Hugo přiběhl
a neměl tam třeba tu kozu, tak mu jen řeknu: „Ještě koza ti chybí.“ On se vrátí zpátky
a půjde ji hledat a najde si ji. Mají to prostě
tak dané, mají to v sobě.
www.obeczdiby.cz
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VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V NOVÉM
Kdysi dávno mi jeden moudrý přítel řekl, že den by měl být rozdělen do tří
vyvážených částí věnovaných třem různým činnostem: práci, sobě a rodině
a spánku. Jednotlivé části dne ovlivňují ty ostatní, ať už pozitivně nebo negativně, a dohromady definují kvalitu našeho života.
Po letech musím uznat, jakou měl ten člověk pravdu. Spánek je typický příklad, který
toto pravidlo potvrzuje. Je to jediná část dne,
kdy můžeme opravdu regenerovat. O tom, jak
odpočatí se ráno probudíme, nerozhoduje
ani tak délka spánku, ta je velmi individuální, nýbrž jeho kvalita. Nevěřil bych, kolikrát
za noc se člověk dokáže probudit, aniž by
o tom věděl. Krátké probuzení do tmy si zpravidla nepamatujeme, avšak okno nasvícené
bílým světlem z pouličních lamp naši pozornost přitáhne s pocitem, že už je ráno.
V současnosti máme ve Zdibech nainstalováno přibližně 300 kusů LED svítidel o teplotě chromatičnosti 4200 K a v extrémních případech až 6000 K. Chladná bílá barva tohoto
světla se blíží světlu dennímu, na které jsme
zvyklí při práci. Ostatní lampy jsou osazené
příjemnými, avšak dosluhujícími sodíkovými
výbojkami (2000 K) a nově vyměněnými LED
žárovkami (2700 K - teplá bílá), např. v ulici

STARÁ

NOVÁ

Průběžná. O tom, že současný stav veřejného
osvětlení vůbec není optimální, nás přesvědčují nejen rozsáhlé vědecké studie, ale hlavně
negativní zkušenosti spoluobčanů.
Proto jsme vytvořili novou koncepci, která si klade několik cílů: celkově snížit teplotu
chromatičnosti svítidel v celé obci, a tím i rušení v noční době, snížit náklady na energie

a dořešit chybějící veřejné osvětlení v některých částech obce. Na hlavních tazích obcí,
především v ulicích Pražská, Průběžná, Na Brnky a K Holosmetkům, by měla být nainstalována LED svítidla s teplotou chromatičnosti
maximálně 2700 K, v postranních ulicích a rezidenčních oblastech pak maximálně 2200 K.
Svítidla budou vybavena funkcí AstroDIM, která v časovém rozmezí zhruba mezi 22:00 až
5:00 sníží intenzitu světla až na polovinu. Ačkoliv je tato změna okem téměř nepostřehnutelná, stmívací režim dokáže ročně uspořit
zhruba 20-30 % nákladů na elektřinu. Nový
typ svítidel je programovatelný a je možné jej
dovybavit různými optickými prvky, clonkami
a pohybovými čidly v závislosti na požadavcích osvětlovaného prostoru a okolních staveb. Deklarovaná životnost LED modulů je cca
23 let a řídící elektronika je zcela vyměnitelná.
V průběhu prázdnin ve Zdibech probíhal zkušební provoz nového typu LED svítidel
(2200 K), která nám zdarma zapůjčili tři různí dodavatelé. Cílem bylo přesvědčit se na vlastní oči,
že investice bude mít smysl. Rozdíl je dobře vidět
na fotografii - vlevo je zachyceno původní svítidlo
v barvě chladná bílá (4200 K) a vpravo zapůjčené
svítidlo barevné teploty 2200 K. Reakce občanů
bydlících v okolí byly velmi pozitivní, obzvláště co
se zlepšení kvality spánku týče. To je ten hlavní
impuls, abychom do toho šli. Jaromír Chalupský, radní

UKLIĎME ZDIBY
Výzva obce zvala dobrovolníky na úklid prostoru v okolí vltavských tůní v katastru obce Zdiby. V sobotu 12. září se u řeky sešlo
na 50 pomocníků a pustili se do práce. Čekalo na ně vyčištění tříhektarové plochy, kterou před několika dny vypásly ovce. Do pytlů
sbírali odpadky a do kontejnerů pneumatiky a jiný naplavený odpad
(a že toho bylo), prořezávali křoviny, tahali větve na hromady. Zkrátka
proběhl zde generální úklid této ještě nedávno zarostlé lokality.
V průběhu akce bylo zajištěno občerstvení: špekáčky a guláš
a také pivo a limonáda, které účastníkům při úmorné práci v letních
teplotách přišly vhod. Ti nejvytrvalejší zde zůstali až do 17. hodiny.
Obec děkuje všem, kteří přišli a pomohli.
EM
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Připravte se
na další vlnu

Nordic 5G
Internet

Nová
Nordic TV

Balíček
5G Internet + TV

-200 Kč

-100 Kč

-350 Kč

na 6 měsíců

na 6 měsíců

na 6 měsíců

Akce platí do 15. 11. 2020. www.nordictelecom.cz

Překvapivá volnost

inzerce

Je dobré být připraven na jakékoli vlny, které
život přinese. Náš stabilní internet na doma
bez závazku pro vás teď máme za parádní cenu.

HASIČI

září 2020

NOVÁ HASIČSKÁ
POSILA
V neděli 6. září se konalo slavnostní svěcení nového hasičského automobilu. Je to
v historii poprvé, kdy má výjezdová jednotka
dobrovolných hasičů ve Zdibech nový požární automobil. Jedná se o Scanii XT440.

Na slavnostním svěcení jsme přivítali paní
starostku obce Evu Slavíkovou, generálního
ředitele Hasičského záchranného sboru ČR
generálporučíka Ing. Drahoslava Rybu, dále
pak náměstka pro úsek IZS a operačního řízení

VÝJEZDY

Od začátku června zasahovala jednotka celkem u 16 událostí. Jednalo se o dopravní nehodu, technické pomoci, požáry
polních porostů, záchranu zvířete z jímky,
požár trafostanice, únik plynu, odstranění
spadlých stromů, požár chaty, likvidace
vosích hnízd, odčerpání zatopeného podjezdu u dálnice a zatopené zahrady u rodinného domu.
Při výjezdu na zatopený podjezd u dálnice došlo k poranění jednoho z našich zasahujících hasičů. Pachatel, který při zásahu
srazil našeho kolegu a urazil o něho zrcátko,
z místa ujel. Díky síle sociálních sítí a čestnosti pana Jakuba Bláhy se nám ho podařilo dopadnout. Na slavnostním svěcení jsme panu
Bláhovi za jeho pomoc při hledání poděkovali a předali mu Čestné uznání.
SDH Zdiby

plk. Ing. Miloše Hladíka, který
nám s pořízením nového vozu
pomáhal, a v neposlední řadě
náměstka ministra vnitra pana
Jakuba Kulhánka. Slavnostní
svěcení nového hasičského
automobilu provedl pan farář
páter Kamil Vrzal. Dorazili také
členové okolních sborů, kteří
nás přijeli podpořit, a dovezli nám ukázat jejich krásnou
techniku, kterou si mohli návštěvníci prohlédnout. Všichni
přítomní popřáli naší jednotce
mnoho šťastných kilometrů
a bezpečné návraty domů.
Tímto slavnostním dnem Pár technických údajů pro fajnšmekry:
jsme tak symbolicky završili Automobil je postaven na dvounápravovém šasi s prodlouženým rozvorem
550 mm. Brzdy jsou na všech kolech bubnové. O pohon se stará řadový třinácdva roky úsilí, stovky hodin 4tilitrový
šestiválec o výkonu 324 kW a krouticím momentu 2 300 Nm. V šestimístpráce a tisíce najetých kilomet- né kabině nechybí 3 kW nezávislé topení či klimatizace. U dveří řidiče je sdružená
rů, díky kterým se zvýšila akce- zásuvka pro doplňování tlakového vzduchu a dobíjení akumulátorů Rettbox Air,
schopnost zdibské jednotky. Ta která se po nastartování vozidla samočinně odpojí. Pro spojení slouží analogová
vozidlová radiostanice Motorola GM360. Kabina osádky je v opěradlech druhé
má v současné době 20 aktiv- řady sedadel vybavena čtyřmi dýchacími přístroji, mezi nimi jsou náhradní tlakové
ních členů. Všem přítomným láhve. Přední část je v prostoru rámu podvozku vybavena elektrickým lanovým
jsme poprvé představili naši navijákem. Nechybí ani nárazníková proudnice s elektronickým ovládáním pomultifunkčního joystiku případně tabletu, kterou jsme již měli možnost vynovou cisternovou automobi- mocí
zkoušet v akci na požáru pole na Zlatém kopci. Její maximální dostřik je 30 metrů.
lovou stříkačku na podvozku Scania dokáže brodit klidnou vodou až do hloubky 75 cm. Dlouhá je bez navijáku
Scania, kterou do obce Zdiby 8 200 mm, široká 2 550 mm a vysoká 3 100 mm. Cisterna je v prostoru mezi kabinou
dodala firma KOBIT–THZ. Poři- a nástavbou vybavena výsuvným osvětlovacím stožárem s možností vysunutí
do výšky až 5 metrů od země. Ve voze je zabudováno čerpadlo THZ 3000 o výkonu
zovací cena tohoto vozu byla 2 000 litrů za minutu při tlaku 10 barů a 250 litrů za minutu při tlaku 40 barů. Pě7 109 597 Kč, z toho částkou notvorné přiměšovací zařízení je vybaveno ručně nastavitelnou regulací.
2,5 mil. Kč včetně DPH přispěl
Fond zábrany škod České kanceláře pojistitelů fólií, vyčištění interiéru a ošetření čelního skla
a částkou 1 mil. Kč Středočeský kraj. Velké po- vděčíme Matěji Vepřekovi a firmě Auta Super,
děkování patří bývalému i současnému vedení kterým bychom také rádi poděkovali. Nové haobce za podporu naší výjezdové jednotky a sa- sičské auto bylo od zástupců firmy KOBIT-THZ
mozřejmě také za dofinancování vozu. Za vy- převzato 19. června a od té doby s námi bylo již
leštění laku, ošetření NANO povlakem a PPF na deseti výjezdech. Sbor dobrovolných hasičů Zdiby

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

Na podporu významné události jsme
vyhlásili výtvarnou soutěž pro děti na téma:
„Nové hasičské auto v akci“. Sešlo se nám přes
sto obrázků. Velké poděkování patří Základní
škole a Mateřské škole ve Zdibech, která se
do soutěže zapojila a dodala většinu kreseb.
Soutěžilo se ve třech kategoriích – přípravka
a děti mladší a starší. Kromě ocenění prvních
tří míst v každé kategorii jsme udělili také několik čestných diplomů – Družina 1.B, Lucka
Krejčí, Richard Kozlík, Vojta Žalud, Vítek Přibyl, Tobiáš Kouřimský. Některé výhry byly
předány do zdibské školy, ostatní výherci si
je mohou vyzvednout na obecním úřadu
ve Zdibech.

Mladší:
1. místo Toník Rochl
2. místo Mariana Doubravová a Viola Šantrůčková
3. místo Petr Jakoubek a Adam Krůťa
Starší:
1. místo Kája Procházková
2. místo Kuba Kdyr
3. místo Leila Melgrová

Přípravka:
1. místo Karolínka L.
2. místo Lukáš Fiurášek
3. místo Sofie Kopsová
www.obeczdiby.cz
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JAKÝ BUDE DALŠÍ OSUD
ZÁMKU BRNKY?
Zámek Brnky je jedním ze dvou památkově chráněných zámků, které se
v naší obci nacházejí. Jeho stav je dlouhodobě velmi neutěšený.
Na začátku srpna 2020 vydala redakce
Shodou okolností se v rámci soutěžení
Seznam.cz sérii článků o okolnostech, za kte- těchto zakázek objevovaly nabídky na zhorých byl zámek Brnky na konci roku 2019 tovení od stavebních společností v té době
převeden na nového vlastníka. Tím se stala sídlících výlučně na severu Čech a mimo
Pražská pravoslavná eparchie. Ta ho koupila tento region pouze od MASNAP s.r.o. Tato
včetně pozemku o velikosti 4,5 tisíce metrů firma vznikla 2. 3. 2001 a jejím jednatelem
čtverečních. Na zámku a pozemcích viselo a v současnosti stoprocentním vlastníkem
zástavní právo na pohledávku ve výši 109 mi- je zastupitel Jan Tvrdý. Zakázka s dotací ze
lionů korun. Podle zveřejněných článků mají Středočeského kraje ve výši 500 000 Kč byla
existovat pochybnosti o tom, zda koupě pro- realizovaná právě jeho společností. Zakázběhla dle obvyklých rozhodovacích procesů ku, ve které byla použita dotace z Minisnejvyšších orgánů církve.
terstva kultury ČR, realizovala společnost
Z hlediska historie zámku Brnky je pro PZST, s.r.o., ve které byl naopak jednateZdiby zajímavé, že podle redakce Seznam.cz lem Ondřej Černil a druhým společníkem
měl obchod zprostředkovat Tomáš Jarolím, Ing. Vladimír Černil.
bývalý místopředseda strany Věci veřejné,
Zarážejícím momentem je i to, že Sdruteplický podnikatel a zastupitel a duchovní žení se v průběhu svojí existence nepřipojilo
pravoslavné církve. V době prodeje zámku ani k soudnímu řízení, které se týkalo určení
byl i členem Sdružení pro obnovu a provo- neplatnosti zástavního práva. Ke vzniku zázování zámku Brnky o.s. (dále jen „Sdruže- stavy došlo za situace, kdy se původní majiní“), které mělo zámek ve svém
vlastnictví.
Sdružení vzniklo 3. 5. 2007.
Naposledy byl jeho předsedou
Ing. Vladimír Černil. Členem byl
také tehdejší starosta a současný
zastupitel obce Zdiby Jan Tvrdý,
jak plyne mimo jiné z notářského zápisu z valné hromady Sdružení ze dne 19. 12. 2019.
Jak se Sdružení dostalo
k zámku? Syn pana Cahy, restituenta zámku, nám řekl, že
zámek otec nabídl nejprve obci
Zdiby, a to za 1,- Kč. Zámek
i s pozemky byl následně skutečně za tuto symbolickou cenu
převeden, ne však na obec, ale
přímo na Sdružení.
Následující roky zámek Brn- Jeden z návrhů koncepce zámku a jeho prostranství.
ky převážně chátral, výzvy památkářů zů- tel snažil zámek prodat, obchodní transakce
stávaly obvykle bez odezvy. Za celých 13 let se ale nevydařila a zámek s pozemkem se
se zámku v majetku Sdružení dostalo pouze stal neoprávněnu zástavou na pohledávku
částečného provizorního zastřešení (v roce ve výši 109 milionů korun. Shodná zástava
2010 z dotace Ministerstva kultury ČR ve výši byla v minulosti také na dalších pozemcích
238 000 Kč), následného trvalého částečného v okolí. Zatímco u všech těchto pozemků
zastřešení (v roce 2012 z dotace Středočeské- soud již v roce 2012 pravomocně konstatoval
ho kraje ve výši 1 270 000 Kč) a ztužení koruny neplatnost tohoto zástavního práva, Sdružezdiva ve střední části zámku (v roce 2014 z do- ní zůstalo v této věci nečinné. Zástava je tak
tace Středočeského kraje ve výši 500 000 Kč).
v katastru zaevidovaná dodnes.
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Dne 19. 12. 2019 mění Sdružení své sídlo, stěhuje se z Prahy na sever Čech, do obce
Libouchec. Ještě tentýž den valná hromada rozhoduje o zrušení spolku s likvidací
k 1. 1. 2020 a o rozdělení likvidačního zůstatku mezi tři členy spolku (Tomáše Jarolíma,
Ing. Vladimíra Černila a Jana Tvrdého). Za několik dní po konání této valné hromady, dne
30. 12. 2019, Sdružení zámek Brnky prodává
za 10 milionů Kč. K 28. 8. 2020 spolek zaniká.
Tolik trochu tajuplné historie. Sdružení
zaniklo, dotace byly poskytnuty, majetek
rozprodán a co obnova zámku Brnky?
Současné vedení obce začalo jednat
už v roce 2019 se zástupci kraje i s památkáři
v ORP Brandýs nad Labem. Jednak o sankcích pro Sdružení za nedodržování povinností vlastníka nemovité kulturní památky,
jednak o přípravě kroků k likvidaci spolku takovým způsobem, aby se mohla vlastníkem
zámku stát Česká republika
a zámek tak získal do budoucna
šanci na hledání cest jeho skutečné obnovy. K tomu bohužel
již nestačilo dojít a památka má
teď nového vlastníka.
Obec má jednoznačně zájem
na záchraně zámku. V květnu
2020 proto písemně oslovila nového vlastníka s žádostí o schůzku s nejvyšším představeným
této církve. Do dnešního dne však
neobdržela odpověď, schůzka se
prozatím neuskutečnila. Celá republika od března t.r. byla a bohužel stále je v nelehkém období,
vše nefungovalo ideálně. Nicméně žádost o schůzku chce obec určitě opakovat
a doufá, že k ní nakonec také brzy dojde. Snahou bude jednat o možnostech záchrany této
nemovité kulturní památky a o souvisejícím
citlivém rozvoji této lokality.
V minulosti už tu mnohé nápady byly.
Pro inspiraci přinášíme jeden z nich. Takto by
byl zámek jistě užitečným a pěkným místem
naší obce.
Eva Slavíková, starostka

KDO JE TU PRO NÁS
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NEZISKOVKA
Co se vám vybaví, když se řekne nezisková organizace? Většina z nás asi má určitou představu. Pojďte si o ní více povídat s člověkem, který se v neziskovém
sektoru pohybuje více než 23 let. Paní Lucie Lišková je statutárním zástupcem
SHM Klub Praha a Zdiby, z.s. a ředitelkou Nadačního fondu Modrá Rybka.
▪▪ Co vlastně jsou neziskové organizace
a proč vznikly?
Posláním neziskových organizací je být
konstruktivním partnerem státu a spoluvytvářet občanskou společnost. Pomáhat
tam, kde stát nemůže nebo neumí. V současné době se ukazuje, že neziskovky jsou
důležitou pojistkou demokracie. Jako nevládní organizace jsou nezávislé na státu,
ale mohou mu pomáhat. Své zisky vrací zpět
do organizace na rozvoj své činnosti. Tím se

liší od podnikatelské sféry. Neziskovky nebo
také NNO západního typu začaly vznikat začátkem devadesátých let. Spolková činnost
tu byla i dříve.
▪▪ Co mají NNO společného? Mohou si vydělávat? Anebo kdo je platí?
Většina neziskovek je zakládána za účelem páchání „obecného blaha“. Dobrým příkladem může být Charita nebo Člověk v tísni.
To jsou ty velké, ale je i řada malých neziskovek, které vznikly za účelem pomáhat nějaké skupině obyvatelstva nebo něco nebo
někoho chránit. Pomáhat seniorům, hendikepovaným, lidem bez domova, dětem
v nouzi, ochraně přírody apod. Nebo mají
spolkovou činnost, která je zaměřena především na vlastní členy. Příkladem mohou
být myslivci, včelaři, divadelní spolky apod.
U neziskovek se předpokládá vícezdrojové
financování. Také se hodně opírají o práci
dobrovolníků. Ty, které splňují kritéria veřejné prospěšnosti, jsou většinou financovány

částečně z veřejných zdrojů, částečně příspěvky od klientů a částečně z vedlejší činnosti a darů. Některá ministerstva udělují
vybraným a kontrolovaným neziskovkám
různé statuty. Zde pak máte jistotu, že se
jedná o prověřenou neziskovku.
▪▪ Proč neziskovku někdo zakládá?
To je velice zajímavá otázka. Já bych vám
ji mohla vrátit protiotázkou. Proč jste založila
Kaštánek Zdiby? Osobně si myslím, že v devadesátých letech jsme
NNO zakládali ze „svatého nadšení“. Prostě jsme
chtěli vytvářet svobodnou občanskou společnost. Chtěli jsme pomáhat potřebným. Měli jsme
dobré vzory. Do naší republiky přijížděli zajímaví
lidé, kteří nás učili, co to
je občanská společnost,
jak má fungovat. Jak získávat peníze pro svoji
činnost. V té době se také
stát rozhodl věnovat jedno procento z privatizace
do neziskového sektoru. Byla to úžasná doba
a jsem ráda, že jsem u toho mohla být. Myslím
si, že nyní jsou pohnutky založit neziskovku již
trochu jiné.
▪▪ Proč se věnujete zrovna této oblasti?
Je dobré si uvědomit, že neziskový sektor prodělal během 90. let velmi dynamický
rozvoj. To zásadně změnilo a mění prostor
kulturního a uměleckého života a dění v naší
republice. Pro mě je neziskový sektor velká
výzva, ale chápu, že pro někoho je těžké se
v něm orientovat. Když se mě někdo zeptá,
jak poznám dobrou NNO, říkám: Zeptejte se někoho na doporučení a podívejte se
na www.justice.cz.
▪▪ Na jaké aktivity se zaměřuje organizace, kterou vedete?
Nadační Fond Modrá Rybka se věnuje
občanskému vzdělávání u nás. Pořádáme
studentské a žákovské konference „Dnes
jsem jako...“, soutěžní výtvarnou přehlídku
www.obeczdiby.cz

Paní Lucie Lišková je členkou kulturní komise naší obce
a pod jejím vedením se začaly zdárně uvádět oblíbené
Večery s Andělem, které jsou v plánu i následují období.

„To je hlína“. V zahraničí podporujeme vzdělávání v místech, kde je vysoká míra negramotnosti. V současnosti dostavujeme školu
v indickém státě Manípur ve vesnici Thayong,
kde žil více jak 70 let český misionář Jan Med.
▪▪ Je vaše činnost směrována i na mládež?
V SHM Klubu se věnuji volnočasovým aktivitám pro děti a mládež. Jsou cenově velmi
příznivé, a tak se nám daří integrovat do kolektivů i děti, kterým hrozí například sociální
vyloučení.
Mám velkou radost, že se našich aktivit
zúčastňují i děti ze Zdib. Například v rámci

Kaštánek Zdiby se také zúčastnil již výše jmenované
soutěže „To je hlína“ a získal několik cen za výtvarnou
činnost. Na slavnostním udílení těchto cen vystupoval
v Jindřišské věži s vlastním scénickým představením
na téma Živly.

projektu „Dnes jsem jako poslanec“ si několik zdibských žáků druhého stupně vyzkoušelo práci poslance přímo v Poslanecké
sněmově a setkali se s poslanci i naživo. Také
mohli diskutovat s paní Danou Němcovou,
které si osobně velmi vážím. Byla to velmi statečná žena a je pro mladé velký vzor
osobní statečnosti.
Od října plánuji ve Zdibech pokračovat
v pátečních setkáváních v rámci školních
šablon. Do tohoto projektu bylo zapojeno
14 zdibských dětí. Termíny dalších pátečních
setkání jsou: 2. 10., 16. 10., 13. 11. a 28. 11. Tímto opět srdečně zvu naše děti!
MČ
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CTIBOR ANDRÁS
V červnu nás zastihla smutná zpráva o odchodu člověka, který byl výraznou
osobností naší obce a v letech minulých se podstatně podílel na jejím rozvoji. Rozhodli jsme se mu proto věnovat tuto vzpomínku.
Ctibor András se narodil 7. září 1937 v Klecanech jako druhé dítě pražského policisty Ctibora Andráse a jeho manželky Karoliny Andrásové, roz. Knorové, která sloužila v Klecanském
zámku jako kuchařka. Na rodiče a zejména
na otce, který byl za okupace členem tajné policejní organizace Stráž obrany státu a byl těžce
raněn v bojích před Českým rozhlasem během
květnového povstání, celý život vzpomínal
s velkou láskou.
Dětství prožil v Klecanech a po absolvování měšťanky nastoupil v Praze na Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Panské
ulici. Po maturitě dostal umístěnku do Benešova, kde začal svou dlouhou pracovní kariéru.
Začínal jako montér, pak pomalu postupoval, až přešel do generálního ředitelství tehdejšího koncernu Závody silnoproudé elektrotechniky Praha. Ten zaštiťoval československé
podniky vyrábějící podobný sortiment a zajišťoval především vývoz do zahraničí. Ctibor
András se v krátké době stal vedoucím odboru normalizace. Jeho práce zahrnovala i časté
cesty do zahraničí, a to včetně západní Evropy
a USA. Díky svým odborným znalostem a přátelské povaze byl mezi zahraničními kolegy oblíben a často si ho sami vyžádali i za cenu toho,
že mu uhradí cestu a pobyt.
V roce 1980 se společně s manželkou Helenou, se kterou se oženil 29. srpna 1969 v děkanském chrámu Matky Boží Sněžné v Rokycanech, a třemi dětmi přestěhoval do domu,
který si vlastním úsilím postavil v Přemyšlení.

Tím započal jeho dlouholetý zájem o rozvoj
obce. Nejprve pracoval jako předseda stavební komise a nakonec opustil zaměstnání a stal
se předsedou tehdejšího Národního výboru
ve Veltěži.
Z této doby si ho patrně budou pamatovat
mnozí občané Zdib, Veltěže, Přemyšlení a Brnek. Práce na národním výboru ho plně uspokojovala; byl vždycky připraven přispěchat
na pomoc a řešit všechny problémy, s nimiž se
na něho spoluobčané obraceli. Za jeho éry nastalo poměrně velké zvelebování obce – byla
dostavěna budova školky, která slouží dodnes,
významně se zasadil o zachování základní
školy v obci (původně měla být zrušena a děti
měly chodit do Klecan), prosadil plynofikaci,
budování kanalizace a podílel se na výstavbě chodníků (ve spolupráci s podnikem Tesla
a obcí Klecany).
V tomto postavení ho zastihl i rok 1989.
Ctibor András byl členem KSČ, nebyl však
nikdy nijak přesvědčený komunista a politika ho v zásadě nezajímala. Měl velkou touhu
vést „svou“ obec dál, lidé si však žádali změnu
a mandát neobhájil. Odešel bez hořkosti, snad
jen s obavami, jak uživí rodinu s třemi dospívajícími dětmi. Vracet se do bývalého zaměstnání
nemělo smysl, koncern se v té době už pomalu
rozpadal, a tak začal po padesátce svou další,
třetí kariéru – pustil se do podnikání.
Odchod do starobního důchodu pro něho
neznamenal, že složí ruce do klína. Byl stále aktivním členem obce, navrhoval, řešil, pomáhal

MYSLIVOST
ODCHOV BAŽANTŮ

Kde se v našem okolí bere bažantí zvěř?
Myslivecký spolek Zdiby - Klecany ji každoročně nakupuje z různých bažantnic a vypouští do honitby.
Před lety jsme kupovali několikadenní kuřata, která jsme drželi v odchovně v Přemyšlení. Odchovna byla vybavena tepelnými zářiči, krmítky,
napáječkami i venkovními voliérami. V té době se
také sbírala vejce z vysečených hnízd a dávala se
do umělé líhně. Tímto způsobem jsme obohacovali honitbu, i když bažantí zvěře z divokého chovu se v revíru vyskytovalo pořád dost.
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Doba se však změnila. Odchovnu jsme
zrušili a bažantí zvěře v důsledku změněných
životních podmínek v přírodě rapidně ubylo.
Abychom si ji zde udrželi i nadále, zakoupili
www.obeczdiby.cz

a zajímal se o dění na obecním úřadě. Do pozdního věku si uchoval schopnost snadno se
spřátelit a neutuchající upřímnou snahu pomoci každému, kdo ho požádal o pomoc. Přes
pokročilý věk byl neustále v pohybu, nevyhýbal se žádné práci, a snad i proto si uchoval duševní i fyzickou svěžest.
Jeho smrt byla náhlá a nečekaná a zpráva
o ní všechny bolestně zasáhla. Zemřel 12. června 2020.
Rodina Andrásova by ráda poděkovala jak
občanům obce za projevy soustrasti, tak i vedení
obecního úřadu za mimořádně citlivý a uctivý
přístup k úmrtí našeho táty a manžela Ctibora
Andráse. Postoj vedení obce a jejích členů, zejména pak paní starostky a paní Jany Hyklové, nám
byl v našem smutku velkou útěchou a jsme si jisti,
že by potěšil i tátu. Děkujeme.

jsme dospělou bažantí zvěř. Jednalo se o slepice a kohouty z chovného hejna, které bylo
základem krotkého odchovu ve voliérách
v bažantnicích. Po snůšce vajec se chovné
hejno rozprodávalo do jednotlivých mysliveckých spolků. V těchto honitbách jsou pak
slepice schopny zahnízdit a posílit tak stávající divokou bažantí zvěř.
V letošním roce jsme zvolili ještě jinou cestu. Zakoupili jsme cca 120 kusů několikatýdenních bažantích kuřat z bažantnice Ploužnice,
které jsme umístili do aklimatizačních voliér
v různých částech honitby. Až dostatečně vyspějí, najdou domov ve vhodných lokalitách
v chaberské, zdibské a klecanské části revíru.
Ing. Jindřich Trpák

TIP NA VÝLET

září 2020

a kriticky ohrožený křivatec český nebo ohrožené rostliny bělozářka liliovitá, tařice skalní
a přeslička větevnatá.

HUSINEC U ŘEŽE
Věděli jste, že nedaleko naší obce se nachází nejzápadnější bod Prahy – východ, který zasahuje do meandru Vltavy po vzoru italské „kozačky“? Řež
s Husincem a svými 1500 obyvateli má na první pohled složité členění, ale
katastrálně v dnešní době spadají pod jednu obec - Husinec u Řeže.
Osada Řež byla poprvé uvedena v listině
krále Vratislava I. v roce 1088 pod názvem Raseh. První společné zmínky o vsích Raseh a Guscinec jsou z roku 1227, kdy český král Přemysl
Otakar I. přenechal ženskému klášteru u sv. Jiří
jurisdikci nad jeho poddanými. O šest let později se ves nazývala Gusinech, okolo roku 1403
Hussinecz a v roce 1631 již jeho název připomíná dnešní podobu – Husynecz. Ve staročeštině označoval „husinec“ ovčinec nebo zvěřinec
a „řež“ pojmenovává buď rvačku nebo místo,
kde je voda řezaná – je možné, že název poukazoval právě na meandr Vltavy.

borovicovými a smíšenými lesy, ze kterých jsou
nádherné výhledy na podkovu Vltavy a protější skály.
Ač jde o malou obec, nezřídka o ní slyšíte v hlavním vysílacím čase. „Nejtepleji bylo
v Řeži“ se stalo každoročním evergreenem
letních měsíců. Vedra jsou způsobena specifickým reliéfem místní krajiny. Úzké říční údolí
skryté mezi skalami, nízká nadmořská výška
a malá rozloha okolních lesů – to vše ovlivňuje
opakovaně rekordní měření automatické meteorologické stanice ČHMÚ umístěné v areálu
Ústavu jaderného výzkumu v oblasti Červené
skály. Mezi skalami se daří suchomilným a teplomilným rostlinám typickým pro subtropické
podnebí a je možné zde spatřit velmi vzácný

Ve výčtu informací nesmíme zapomenout
na areál ÚJV, ve kterém byl v roce 1957 úspěšně spuštěn první výzkumný reaktor na našem
území. Měl výkon 2 MW a sloužil až do roku
1987. Následující dva roky probíhala přestavba na novější typ a do roku 1995 běžel v testovacím provozu. V současné době je v jedné
z budov umístěn výzkumný jaderný reaktor
o nulovém výkonu, který slouží jako vědecko–
technická základna pro reaktory používané
v jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany.

Husinec a Řež jsou dostupné autem, autobusem, na kole nebo pěšky. Cestou k Vltavě se
svezete z pořádného kopce, nahoru k nám vás
naopak čeká náročné stoupání. Po druhé straně Vltavy vás do Řeže doveze i vlak. Tak vyrazte
a kochejte se.
OB

Při návštěvě Husince si určitě hned všimnete, jak je obec klidná. Z veliké míry je to tím,
že na rozdíl od té naší není tranzitní - všechny
cesty tu končí u proslulého jaderného ústavu.
Také letadla zde nenadělají tolik hluku díky
utlumení zvuku klecanským kaňonem. Obec
Husinec včetně osady Řež je obklopena z obou
stran menšími lesoparky, tvořenými převážně
www.obeczdiby.cz
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