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O ČEM SE (TAKÉ) ROZHODOVALO
Jak pracuje rada obce a zastupitelstvo obce? Co všechno řeší? Na webových stránkách obce naleznete všechna
usnesení, která rada obce projednávala. Podívejme se na některá z nich.
Usnesení Rady obce Zdiby číslo 185/34/2020
ze dne 20. 11. 2020 k podpoře seniorů v obci
Zdiby – poskytnutí daru. Rada obce schválila
poskytnutí jednorázového finančního daru ve výši
1 000 Kč pro seniory s trvalým pobytem v obci
Zdiby, kteří ke dni přijetí tohoto usnesení dovršili
76 let, a ve výši 2 000 Kč pro seniory, kteří dovršili
90 let věku. Ke dni přijetí tohoto usnesení je v obci
Zdiby evidováno 114 seniorů ve věku nad 76 let,
a 7 seniorů nad 90 let.
Usnesení Rady obce Zdiby číslo 180/34/2020
ze dne 20.11.2020 k rozpočtu obce Zdiby na r.
2021. Rada obce konstatuje, že návrh rozpočtu
obce je předkládán jako schodkový; schodek rozpočtu pro r. 2021 bude kryt z přebytku z minulých
let. Schvaluje rozpočet obce s tím, že celková

výše předpokládaných příjmů činí 68 870 000 Kč,
celková výše předpokládaných výdajů činí
78 933 411 Kč.
Návrh rozpočtu obce Zdiby na rok 2021 je
předkládán jako schodkový se schodkem ve výši
cca 10 mil. Kč. Důvodem je zejména mimořádný
propad daňových příjmů spojený se sněmovnou
schváleným daňovým balíčkem.
Celkové investiční výdaje na projekty zahájené
v roce 2021 jsou návrhem rozpočtu obce vymezeny na cca 13 mil. Kč. U větší části těchto investic je
předpokládána spoluúčast financování z dotačních programů.
Usnesení Rady obce Zdiby číslo 177/34/2020
ze dne 20. 11. 2020 k rozpočtu Základní školy
a Mateřské školy Zdiby, příspěvkové organiza-

ce na r. 2021. Rada obce Zdiby stanovila částku
ve výši 3 362 000 Kč (příspěvek na provoz od zřizovatele) a částku 3 663 000 Kč (celkové náklady) jako
závazné ukazatele rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Zdiby, příspěvkové organizace.
Usnesení Zastupitelstva obce Zdiby číslo 108/10/2020 ze dne 28. 12. 2020 stanovení
ceny stočného pro r. 2021. Zastupitelstvo obce
schválilo kalkulaci jednotné ceny pro stočné stanovenou provozovatelem na období od 1. 1. 2021
do 31. 12. 2021 ve výši 29,82 Kč/m3 bez DPH. Cena
za stočné pro konečné odběratele se nenavyšuje,
zůstává shodná jako v předchozích letech a činí
32,80 Kč/m3 včetně DPH.
https://www.obeczdiby.cz/usneseni-rady-obce/
https://www.obeczdiby.cz/usneseni-ze-zastupitelstva/

ÚPRAVY VEŘEJNÝCH
PLOCH A PARKŮ

ZELEŇ PODÉL KOMUNIKACÍ

Přejít od zástavby rodinných domků
od Okružní nebo Topolové ulice přes Pražskou bylo donedávna zejména v dopravní
špičce téměř nemožné. Kdo se chtěl dostat
na protilehlou zastávku autobusu Zdiby,
U parku, na vycházkovou trasu kolem koní,
nebo šel opačným směrem, musel být hodně opatrný a fyzicky zdatný. Nyní je to hračka. Podél silnice vede cesta k podchodu pod
komunikací Pražská. Pravda, k dokonalosti
má daleko, ale hlavně, že je průchozí. A lidé
už se ji naučili používat.
EM

V nadcházející jarní sezoně bude obec
pokračovat s úpravou zeleně. Zejména se
jedná o náměstí M. Jana Husa, parčík U Louže, náves Brnky, okolí zastávky V Remízkách. Již na podzim byly vysazeny stromy
za finanční podpory dotace ČEZ. Plánované
úpravy jsou zveřejněné na webu obce v oddíle Na čem pracujeme.

ZAPOJTE SE I VY

Prostředí, které nás obklopuje, je pro
nás všechny velmi důležité. V dřívějších
dobách se obyvatelé obce vždy starali nejen o svou vlastní zahradu, ale nebylo jim
lhostejné ani jejich nejbližší okolí. Rádi bychom vám, pokud budete mít zájem, nabídli možnost společné péče o zeleň. Může se
jednat o prostor před domem
nebo i o jiný kout, který je ve vašem okolí a vy byste si přáli jeho
vylepšení. Rozhlédněte se kolem
sebe, a pokud byste našli chuť
ke spolupráci, budeme rádi.
Krajinářská architektka poradí s výběrem rostlin s ohledem
na stanoviště i celkový vzhled
lokality a obce jako celku. Obec
zajistí nákup potřebného materiálu a pomůže s přípravou. Od vás
uvítáme celoroční péči o vámi
vybraný kousek zeleně.
Pokud vás nabídka zaujala,
prosím kontaktujte obecní úřad.
2

Před jarem připomínáme nutnost údržby zeleně, která přerůstá a omezuje bezpečný provoz na komunikacích. Prosím
zkontrolujte bujnou vegetaci a před jarní
sezonou zajistěte prořezání. Jde o bezpečnost nás všech. Volný a bezpečný průjezd
na komunikacích je nezbytnou podmínkou
nejen pro všechny složky Integrovaného
záchranného systému, ale také pro nás občany. Děkujeme.
KK

I MALIČKOSTI POMOHOU

Cesty a cestičky byly žhavým tématem,
které zaznívalo nejen při diskusích o územním plánu, ale také ve vašich odpovědích
na dotazníky. Někde se už zadařilo.
Upravenou přírodní pěšinku najdeme
v Přemyšlení, kde propojuje ulice Turistů
a Na Lada.

www.obeczdiby.cz
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

projekty komunikace K Holosmetkům a výstavby chodníků na Průběžné jsou ve fázi
probíhajícího stavebního řízení. Projekt komunikace na Brnky aktuálně řeší přípravu
dokumentace pro nutné přeložky sítí. Řešíme
také např. možnosti zklidnění dopravy na Průběžné a mnohé další otázky. Realizovány budou některé další připravené projekty včetně
úprav zeleně. Můžete se těšit na první vlaštovky v podobě hřiště, parčíků s instalací nových
laviček, cestiček pro pěší a cyklisty.
Všichni se těšíme na chvíli, kdy dobu
komunikace přes web, facebook či e-maily
opět nahradí osobní setkávání a my navážeme nejen na dřívější společné debaty o rozvoji obce, ale uvidíme se třeba i při nějaké
příjemné kulturní akci.
S přáním hezkého jara a pevného zdraví
Kateřina Kolářová
místostarostka

máme za sebou zhruba rok dlouhé období, kdy jsme se všichni museli přizpůsobit novým podmínkám, vyvolaným situací
kolem onemocnění Covid - 19. Nás všech se
významnou měrou dotkla omezení setkávání se. Ke slovu přišly nové formy komunikace.
Nejen školáci, kteří mají zatím stále distanční
on-line výuku, ale také firmy a úřady se musely přizpůsobit. Stejně tak i náš.
Připravované projekty vám proto průběžně prezentujeme především na webu
obce. V rámci možností komunikujeme s dotčenými vlastníky a řadu jednání vedeme
on-line. Snažíme se tak nahradit veřejná projednávání, kterým současná situace bohužel
nepřeje. Nadcházející období bude ve znamení výstavby další etapy kanalizace nebo
výměny části veřejného osvětlení. Očekávané

OZNÁMENÍ ZMĚNY
V ZASTUPITELSTVU
Pan Jan Tvrdý (ČSSD) z volební strany
Sdružení fotbal Zdiby, Veltěž, Přemyšlení se
na vlastní žádost vzdal svého mandátu člena zastupitelstva obce Zdiby. Obecní úřad
jeho rezignaci obdržel datovou schránkou
dne 12. 12. 2020.
Na jeho místě jej vystřídal první náhradník z kandidátní listiny téže volební strany,
a to Ing. Vladislav Sloup (ČSSD). Jeho mandát
vznikl den následující po rezignaci jeho kolegy, tj. 13. 12. 2020. Slib zastupitele nový člen
složil při nejbližším zasedání zastupitelstva
dne 28. 12. 2020.
S příchodem jara
to vypukne. Sčítání začíná o půlnoci
z 26. na 27. března
a provádí se vyplněním sčítacího formuláře pro domácnost. Primárně je navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími
osobami. Čas na zápis prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní
aplikaci poběží od 27. března do 9. dubna 2021.
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost v termínu od 17. dubna do 11. května 2021
vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář.
Veškeré potřebné informace jsou veřejně
dostupné, jako další pomoc budou fungovat
kontaktní místa a sčítací komisaři, nápomocen bude i obecní úřad.
Český statistický úřad, který odpovídá
za realizaci celé akce, žádá všechny občany,
aby vyplněním formulářů přispěli k úspěšnému provedení sčítání.

MASOPUSTNÍ VYCHÁZKA

Letošní masopust se tentokrát musel obejít
bez tradiční obchůzky. Ale našla se jiná možnost. Sousedé, sousedky, děti, rodiny si mohli
v polovině února vyjít alespoň na masopustní
vycházku. Připravil ji Kaštánek Zdiby a Ochotníci
Zdiby v obvyklé trase masopustního průvodu
a na několika místech vyvěsili fotografie masek.
Ti nejaktivnější se u nich mohli i vyfotit.
MČ

a lopaty. Děti popadly sáně a boby a s výskáním sjížděly zdejší kopce. Stavěli jsme sněhuláky. Tuhé mrazy daly zamrznout i rybníku,
který se stal cílem bruslařů. Po okolních pláních se proháněli milovníci běžecké stopy.
Takováto zima budiž pochválena. Teď
už se těšme na jaro.

UŽ PROJDETE

Kdo chce navštívit hřbitov, volí často cestu hlavní branou kolem kostela. Cesta se tu
zužovala a obtížně se zde procházelo. Mohl
za to okrasný jehličnan, který se každým
rokem stále více rozrůstal. Teď už tu není.
Obecní údržba keř, který zasahoval až ke zdi
kostela, odstranila, okolí upravila a projedete
tu pohodlně třeba i s kočárkem. Děkujeme.
Máte i vy tipy na drobná vylepšení
v obci? Napište je na: udrzba@obeczdiby.cz.
Připojit můžete i fotografii.
EM

BÍLÉ PROBUZENÍ

Současná omezení nás často uzavírají
do čtyř stěn a izolují od všeho ostatního. Šeď
našeho života se však rázem změnila díky
sněhové nadílce. Svět se náhle rozjasnil. Bílo
všude kolem nás donutilo vytáhnout hrabla

www.obeczdiby.cz
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KANALIZACE V NOVÉM
Na jaře bude zahájena realizace
Etapy 3 rozšíření kanalizace. Zahrnuje ulice Na Ladech, Slepá, Pod Hájem
a Horní. Zhotovitelem bude společnost VPK Suchý s.r.o., která na tuto
veřejnou zakázku podala nejvýhodnější nabídku. Pro projekty vašich
přípojek k jednotlivým nemovitostem můžete využít služeb projektantů na vedle uvedených kontaktech.

UZAVÍRÁNÍ SMLUV S NOVÝM
PROVOZOVATELEM
S účinností od 1. 1. 2021 se novým provozovatelem kanalizace,
která je ve vlastnictví obce Zdiby,
stala společnost STAVOKOMPLET
spol. s r.o. Vaše odpadní vody jsou
samozřejmě nadále odváděny,
je však nyní zapotřebí, abyste se
spojili s novým provozovatelem
a co nejdříve s ním uzavřeli novou
smlouvu.
Vzhledem k současné pandemické situaci vám chceme uzavírání

smluv co nejvíce usnadnit. Do vašich
schránek budeme postupně distribuovat Smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod, které vyplníte
a doručíte provozovateli kanalizace.
Smlouvu je také možné si stáhnout
na webu obce v kolonce Praktické informace pro občany – Kanalizace přehledně. Můžete se také
spojit s paní Renatou Řípovou (tel.:
326 905 698, e-mail: ripova@stavokomplet.cz) ze zákaznického centra
společnosti STAVOKOMPLET s.r.o.,
kde vám případně také pomohou se
správným vyplněním smlouvy.

DOKUMENTY
NA WEBU OBCE
Nově jsme na webových stránkách utřídili dokumenty týkající se
kanalizace. Naleznete zde nejen potřebné praktické kontakty, ale také
technické podmínky pro připojení
na kanalizaci či znění a výklad Vyhlášek o zhodnocení pozemku.

GOODMAN KONČÍ

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství jako
příslušný úřad podle zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí dne 12. 2. 2021
oznámil, že ukončuje proces posuzování
vlivů záměru „Goodman Zdiby Logistics
Centre“ na životní prostředí.
K záměru byla předložena dokumentace, kterou příslušný úřad pro její vážné nedostatky opakovaně vrátil k přepracování
(1. vrácení ze dne 5. 6. 2017, 2. vrácení ze dne
29. 1. 2018). Oznamovatel záměru do dnešního dne nepředložil další přepracovanou
verzi, čímž překročil zákonem stanovenou
tříletou lhůtu. Krajský úřad proto celý proces
definitivně ukončil.

POSTUP PRO VYBUDOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍ
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

1) Oslovte projektanta, který zpracuje projekt. Využít můžete
například jeden z níže uvedených kontaktů:
• Ing. Marie Matějková, e-mail: ingmatejkova@seznam.cz,
tel.: 602 584 481;
• Ing. Petr Bujárek, e-mail: bujarekpetr@gmail.com, tel.: 732 256 080.
2) Získejte souhlas provozovatele kanalizace firmy Stavokomplet
spol. s r.o. k projektové dokumentaci, kontaktní osobou je
• Ing. Miroslava Jelínková, e-mail: jelinkovam@stavokomplet.cz,
tel.: 326 905 698.
3) Získejte souhlas obce s připojením:
• 2 vyhotovení projektové dokumentace včetně vyjádření provozovatele kanalizace doručte na podatelnu Obecního úřadu
Zdiby;
• 1 vyhotovení projektové dokumentace vám potvrzené vrátíme
a 1 budeme archivovat.
4) Ohlaste záměr na stavební úřad v Klecanech
• 2 vyhotovení projektové dokumentace (z toho 1 potvrzené
obcí Zdiby) předejte na stavební úřad. Nezapomeňte vyplnit
formulář Ohlášení záměru.
• Stavební úřad v Klecanech vám 1 vyhotovení dokumentace vrátí
potvrzené a 1 si nechá za účelem archivace.
5) Vyberte si zhotovitele, který stavbu přípojky provede v souladu se
schválenou projektovou dokumentací.
6) Uzavřete Smlouvu o odvádění a čištění odpadních vod s provozovatelem kanalizace, kontaktní osobou je
• p. Renata Řípová, e-mail: ripova@stavokomplet.cz,
tel.: 326 905 698;
• informujte podatelnu obecního úřadu o datu uzavření smlouvy
e-mailem podatelna@obeczdiby.cz nebo telefonicky.
TERMÍN pro splnění všech bodů:
30. 4. 2021 pro ETAPU 1, 30. 6. 2021 pro ETAPU 2.

Informace o ukončení je zveřejněna v informačním systému EIA na internetových
stránkách CENIA.
JH

ZNÁTE PLÁCEK?

Hospůdka Na Plácku je sice v Holosmetkách trochu zastrčená, ale znají ji v širokém
okolí Zdib a Klecan. Nachází se u místního
hřiště a v běžném režimu zde můžete posedět na zahrádce, dát si třeba perfektně
ošetřenou Plzničku a k tomu domácího
utopence, škvarkovku či nakládané matjesy
od Kalendy ze sousedních Chaber.
V současné době nabízí alespoň prodej
s sebou, a to v pátek a v sobotu od 17 hodin.
Takže když budete přemýšlet o tom, kam se
vypravit na procházku anebo co si dát dobrého k večeři, vyražte na Plácek. Najdete ho
v ulici Na Pěkné vyhlídce.

Zdroj: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980
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PŘIPOMÍNÁME

Opět nastal
čas na placení
poplatků. Vítány jsou platby převodem
1 x týdně
na účet obce
2623201/0100,
lze je hradit i v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Zdiby nebo platební kartou. Při
platbě převodem je nutné v poznámce specifikovat plátce či objekt.
▪ Za svoz tuhého komunálního odpadu je
částka pro občany s trvalým pobytem
600 Kč za osobu. Za rekreační objekt se
platí 600 Kč plus za pronájem nádoby
1025 Kč, dohromady tedy 1625 Kč.
▪ Poplatek za psa stačí uhradit
do 30. 6. 2021. Za jednoho psa zaplatíte
350 Kč, za druhého a každého dalšího
500 Kč. Pokud je držitel starší 65 let, je
částka 200 Kč, za další vždy 300 Kč.
▪ Za svoz bioodpadu se cena řídí velikostí nádoby. Za obsah 240 litrů je
za sezónu účtováno 990 Kč, za obsah
120 litrů 540 Kč. Svoz se koná jedenkrát
za čtrnáct dní každou lichou středu.
První začíná 3. března, poslední končí
24. listopadu.

2021
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ZIMNÍ ÚDRŽBA
Letošní zima nám nadělila neobvyklou
sněhovou nadílku. Kdo z nás pamatuje,
aby ve Zdibech bylo za posledních nejméně deset let tolik sněhu a držel se poměrně
dlouho?
Přívaly sněhu však pracovníky naší údržby nezaskočily a zimní údržbu obce a zejména komunikací zvládli se ctí. I města s mnohonásobně větším rozpočtem a rozsahem
techniky se potýkala s odklizením horko
těžko. O tom, že u nás jsme to zvládli velice
obstojně již od počátku, svědčí pochvala
jednoho z řidičů linkových autobusů, kterou
jsme obdrželi: „Včera odpoledne se změnilo
počasí a začalo sněžit. Linka 774 jezdí od časných ranních hodin. Vyrážel jsem z domova
po 5. hodině s obavou, jak asi budou vypadat silnice na trase linky. To, co jsem viděl, mě
skutečně mile překvapilo. Všechny zastávky
byly zametené, silnice protažené a ošetřené
včetně úseků s prudkým stoupáním a klesáním. Chtěl bych proto vyjádřit pochvalu
všem, kteří se s tímto nelehkým úkolem vypořádali vskutku excelentně. Za všechny řidiče VELIKÝ DÍK.“
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První příval
sněhové nadílky se ještě
dal zvládnout.
S druhou vlnou, doprovázenou vydatným sněžením
a tuhými mrazy, již měla
problémy celá
republika. Ani
naše nová autobusová linka
to v kluzkém
kopcovitém terénu nedala. Nikoliv však kvůli sněhu a mrazu, ale díky jednomu z místních řidičů, který
nerespektoval jednosměrku a zákaz vjezdu
a pro pár minut si touto úzkou silničkou, zřízenou pro autobusové linky, „zkrátil“ cestu.
Potkal však autobus a jeho řidič, který se mu
snažil uhnout, skončil i s autobusem mimo
vozovku. Linka tak byla vyřazena na celé
dopoledne. Za pomoci naší údržby a zapůjčené těžké techniky se autobus podařilo
dostat zpět na vozovku a provoz linky byl
obnoven. I s takovými situacemi si naši pracovníci musí umět poradit.

Pochvalu si opravdu zaslouží. Během
sněhových nadílek uklízeli obecní chodníky
a komunikace od brzkých ranních hodin. Nezřídka vyjížděli již ve 3 nebo 4 hodiny ráno
a údržbu prováděli v případě potřeby v průběhu celého dne.
Věnovali se nejprve frekventovaným
úsekům a následně řešili ty méně vytížené.
Při rozlehlosti naší obce není reálné provést
potřebné práce po celé obci ráno během
jedné či dvou hodin. V průběhu prací je navíc nutno ve vozidlech doplňovat posypový
materiál, což se mohlo projevit dočasně nedokončeným úsekem.
Některé komunikace v obci patří do vlastnictví soukromých osob. Zde se může stát, že
odhrabování sněhu či posyp byly opomíjeny.
V tomto případě je však potřeba obrátit se
na daného vlastníka. Obec nemůže suplovat
jeho povinnosti, nepochybně by jí pak bylo vyčítáno, že „investuje do cizího“ a utrácí zbytečně.
Děkuji našim pracovníkům údržby a vážím
si práce, kterou pro nás pro všechny dělají.
František Kotalík, tajemník OÚ

NOVÁ SVÍTIDLA
Připravujeme postupnou modernizaci
veřejného osvětlení. Cílem je snížení pravidelných nákladů na provoz sítě, zvýšení
uživatelského komfortu pro občany a operativnější provádění údržby. Nová svítidla přinesou rovnoměrnější osvětlení ulic a možnost regulace jejich výkonu. Pro srovnání
– dnes předmětná svítidla vyžadují příkon
cca 11 940 W, po modernizaci bude snížen
na cca 6 058 W.
K výměně jsou určena především sodíková svítidla, jejichž stáří je cca 25 a více
let. Předpokládáme, že realizace proběhne na podzim tohoto roku a bude se týkat
těchto ulic:

U Mlejnku – U Cihelny – U Rybníka – U Vrbiček – Chaberská – Manželů Liškových – Veltěžská – V Kopci, Na Lada – U Školy – U Pošty
– Ke Hřišti – V Zátiší – Sedlecká – Severní – Spojovací – Vilová – Náhorní – Květinová – Klíčanská – Příkrá – Prostřední – Jižní – J. Kámena –
Nad Mezí.
Po mnoha testováních, o kterých jsme
vás již informovali, a po konzultacích s odborníky byla vybrána svítidla vybavená optickým difuzorem a zvolena chromatičnost
2200 K, podobná svitu žárovky. Jejich velkou
předností je mj. minimalizace světelného
smogu díky vhodnému směrování světelného toku jen tam, kde je potřeba, tedy na ulici
a nikoliv do zahrad nebo k obloze.
Kateřina Kolářová

www.obeczdiby.cz
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DOTACE
Slovo skloňované většinou obcí ve všech
pádech. Jsou vstupenkou k realizaci záměrů, na které by zpravidla obec ve svém
schváleném rozpočtu jen nesnadno hledala
příslušné sumy. Rozvoj obcí je proto často
spojen s dotačními prostředky z různých
fondů. Ani v naší obci tomu není jinak.

enormní zájem a je těžší si v takové konkurenci příspěvek vybojovat.
I proto si obce, které chtějí svoji obec
do budoucna rozvíjet a modernizovat, pečlivě připravují řadu projektů dopředu. A počítají s tím, že bez dotace záměr sice sami
z vlastního rozpočtu v nejbližší době neuskuteční, ale kdyby se jim s dotací poštěstilo,
okamžitě ho v realizaci dokážou předsunout
před všechny aktuálně plánované.

dokumentací, ke kterým se následně při
povolovacích procesech vyjadřují dotčené
orgány státní správy. I na přípravu těchto projektových dokumentací na výstavbu chodníků, vodovodů a kanalizací žádáme o dotační
příspěvek. Finanční podpora by měla na projektovou přípravu přispět částkou v souhrnné
výši více než 900 000 Kč.
Dalším dotačně podporovaným zlepšením vybavení naší obce by měla být po-

DOTACE VE ZDIBECH V PRVNÍM
POLOLETÍ 2021

stupná modernizace veřejného osvětlení.
V 1. etapě zahrnuje 187 stávajících svítidel.
V rámci projektu budou nahrazena modernějšími svítidly o teplotě chromatičnosti
2200 K, opatřenými plynulou regulací výkonu svítidel, která umožňují jejich individuální radiové ovládání pomocí komunikační
jednotky. Obdržená dotace činí necelý 1 milion Kč. Bedlivě sledujeme také možnost získání dotačních prostředků na výstavbu zcela
chybějícího osvětlení. V různých stupních
připravenosti máme nachystáno hned několik projektů – Šulkovna, Průběžná, Jedlová,
Polní a další, zejména jako součást připravovaných projektů na rekonstrukci komunikací
v ulici Přemyšlenská a K Holosmetkům.
V rámci Dne architektury bylo v pocitových mapách často zmiňováno chybějící
sportovní zázemí. Pro jejich doplnění jsme dle
možností daných platným územním plánem
vybírali mezi třemi lokalitami, kde má obec
vlastní pozemek. První vytipované místo se
nachází u Vltavy. Tam by však hřiště sloužilo
spíše návštěvníkům této oblasti než vlastním
obyvatelům Zdib. V ulici Za Stodolou (u vepřína) výstavbu hatí nedokončenost lokality
a hlavně nedořešené majetkové vztahy. Víceúčelové hřiště proto bude nakonec umístěno
na třetím vytipovaném místě, ve Veltěžské
ulici. Bude se jednat o rekreační zázemí pro
sportovní aktivity jak dětí, tak dospělých. Přispěje k větší bezpečnosti dětí v daném místě
a současně ponechá i dostatečný volný zelený

CO TO TA DOTACE TEDY JE?

Obce mohou ke svému rozkvětu získat
finanční prostředky od státu, nebo i z evropských fondů. To je pro obce výhodné. Některé projekty by sama obec jen velmi těžko
realizovala. Má to však jeden háček. Poskytovatel dotace si klade podmínky, za kterých
finance poskytne, a také stanovuje, na co je
vlastně poskytne. A ne vždy to je zrovna to,
co by obec v daný čas přesně potřebovala
či chtěla. I s tím ale obce počítají a připravují
se dopředu, až nastane ta správná chvilka.
Najdou se sice dotace, které jsou otevřené průběžně, až do vyčerpání finančních
prostředků, ale častěji platí, že výzva trvá poměrně krátkou dobu, jen několik týdnů. A to
pak ti připravení mají výhodu. Obce si proto
často chystají projekty „do šuplíku“ a hlídají
vyhlášená témata.
Základem je vybrat vhodný dotační titul. Ten je mimo jiné daný i počtem obyvatel obce. Zdiby musí vybírat mezi dotačními
tituly pro obce od 3 do 10 tisíc obyvatel.
Obecně platí, že obce do 3 tisíc obyvatel mají
podstatně širší škálu nabídky dotačních titulů než obce větší.
Dalším nezbytným krokem je příprava
dokumentace k projektu. Téměř vždy je požadována projektová dokumentace, územní
rozhodnutí či stavební povolení nebo u menších projektů např. studie proveditelnosti,
bez nichž není možné o dotaci ani žádat, natož ji úspěšně získat. Tady je zřejmé, proč se
vyplatí si podklady k projektům připravovat
dopředu, i bez jistoty vyhlášení požadovaného dotačního titulu. Navíc některé lze zajistit
v řádu měsíců, jiné v řádu i několika let.
Existují však také další úskalí, která plynou
z podmínek dotací. Třeba dotace do rozvoje
místních komunikací jsou obvykle podmíněné dopravními intenzitami (tzn. požadovaným doložitelným počtem aut, která danou
komunikací projedou za určitý čas). Ne každá
obec tak může dosáhnout např. na dotace ze
Státního fondu dopravní infrastruktury. A to
má i další důsledek. O ostatní dotační tituly
na rekonstrukce komunikací, které podmínky dopravních intenzit neobsahují, je pak
6

Naše obec byla v získávání dotací úspěšná. Jaké projekty díky tomu odstartovala
a na co se můžete těšit?
Zhruba před rokem a půl jsme vás oslovili
dotazníkem vloženým do Zdibského zpravodaje, ve kterém jsme zjišťovali zájem o kompostéry na vaše zahrádky. Zaevidovali jsme
všechny zájemce, požádali o dotaci a také ji
dostali. Celkově obec Zdiby na kompostéry
obdrží necelých 1,9 mil. Kč. Zájemcům, kteří
chtějí kompostovat své biologicky rozložitelné odpady, budou nádoby poskytnuty
do bezplatné výpůjčky. Po pěti letech od zahájení výpůjčky se stanou vlastnictvím jejich
držitelů. V tuto chvíli již běží veřejná soutěž
na dodavatele kompostérů. Vítězný uchazeč
by je pak měl dodat do 16 týdnů od uzavření
smlouvy. Věříme, že tato služba nejen potěší
zájemce, ale současně přispěje i ke snížení
bioodpadu umísťovaného do biokontejnerů
obce.
Poslední dva roky se obec intenzivně věnuje 1. a 2. etapě výstavby kanalizace. Na navazující 3. etapu výstavby kanalizace se
v tomto roce mohou začít těšit i obyvatelé
dalších lokalit. Jedná se o část ulice Horní,
Pod Hájem, Slepá a Na Ladech. Na realizaci
v těchto lokalitách jsme získali dotaci ve výši
necelých 1,9 mil. Kč.
Obnova či výstavba technické infrastruktury obce vyžaduje přípravu projektových
www.obeczdiby.cz
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prostor pro další činnosti a setkávání. Víceúčelové hřiště bude určeno pro klasický volejbal, nohejbal a malou kopanou, bude doplněné o lavičky, stojany na jízdní kola a úložné
prostory na sportovní vybavení. Na hřiště
jsme obdrželi dotaci ve výši cca 1 mil. Kč.
Volnočasové aktivity v naší obci by měla
doplnit také činnost Dětského klubu,
na kterou získalo z Evropského sociálního
fondu dotaci ve výši cca 2,5 mil. Kč Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha a Zdiby, z.s. pod
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záštitou obce Zdiby. Tyto finanční prostředky
budou použity pro zdibské děti v rámci činnosti dětského klubu v letech 2021 a 2022.
Další dotační prostředky jsme získali
na výsadbu zeleně. Teď na jaře budeme sázet
na návsi Brnky, v přírodním amfiteátru na Brnkách, u koupaliště a také v lokalitě U Louže.
Díky dotaci ve výši 250 000 Kč tato veřejná prostranství zútulní celkem 43 stromů s obvodem
kmínku 12–14 cm. Naplánovány jsou také šetrné zdravotní prořezy stromů v přírodním

parku Vltavské tůně. Se získáním dotačních
prostředků od Nadace Via ve výši 80 000 Kč
pomohla občanská iniciativa.
Uvedené dotace jsou již schválené a rozpočet obce posílí zhruba o 7 miliónů korun.
O další budeme nadále usilovat. Věříme, že
z dotací získaných na zlepšování občanského vybavení, služeb a infrastruktury obce
a na ozeleňování veřejných prostor budete
mít radost. Stejně jako my.

O letních prázdninách nabízíme tři příměstské tábory s kapacitou 15 -25 dětí, které
se uskuteční přímo ve Zdibech.

fondu Operační program Zaměstnanost
03_17_077, 03_17_078 a 03_19_107 Podpora
zařízení péče o děti na 1. stupni základních
škol v době mimo školní vyučování mimo hl.
město Prahu. Partnery projektu bez finanční
účasti jsou zdibská škola a obec Zdiby.

Eva Slavíková

PRO NAŠE DĚTI
SHM Klub Praha a Zdiby, z.s. otevírá v naší
obci Dětský klub, nabízí poradce ve výchově
a příměstské tábory pro zdibské děti z 1.-5. třídy.

KDO JSME?

Jsme nezisková organizace s 24letou
tradicí. Naše výchovná pedagogická práce s dětmi a mládeží vychází z pedagogiky
Dona Boska a aplikujeme preventivní výchovný systém.

CO JE PREVENTIVNÍ SYSTÉM?

Jedná se o salesiánský výchovný styl,
který věří, že v každém člověku je dobré jádro, a pomáhá je mladému člověku nalézt
a dále rozvíjet. Snažíme se předcházet šikaně mezi dětmi, ale i dezinformacím, které
na společnost útočí ze všech stran.
Preventivní systém se opírá o 3 základní prvky:
1. rozum = mít rozumné požadavky, usilovat o rozvoj celé osobnosti dítěte
2. laskavost = mladí lidé by měli cítit, že
jsou přijímáni, i když jsou na ně kladeny
nároky
3. víra = přesvědčení, že v lidském životě
nás někdo (nebo něco) přesahuje.
Přijímáme každého bez rozdílu barvy
pleti, sociálního zázemí nebo vyznání.

KDO S DĚTMI PRACUJE?

Dětem se věnují lektoři, kteří mají výukové zkušenosti ze školství a z vedení skauta.
Současně mají akreditovaná školení v oblasti
dětské šikany a první pomoci. Poradce ve výchově je zkušený psycholog specializující se
na rodinné terapie.

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Splňujete-li podmínku zaměstnaného
rodiče a dítě chodí do zdibské školy, napište na shmklubzdiby@centrum.cz, uveďte
jméno dítěte, třídu a kontakt na zákonného
zástupce. My se vám ozveme, sjednáme si
s vámi schůzku, zjistíme vaše potřeby a domluvíme formu spolupráce.

ZA KOLIK TO BUDE?

Dětský klub, příměstské tábory, poradce
ve výchově - vše je ZDARMA za předpokladu,
že rodiče splní podmínku zaměstnanosti.
Program můžeme realizovat díky laskavé finanční podpoře Evropského sociálního

JAK DLOUHO BUDE PROJEKT TRVAT?

Projekt
2021-2022.

je

financován

na

období

KDE JSTE SE S NÁMI MOHLI POTKAT?

Některé děti a rodiče již navštěvovali
naše vzdělávací šablony, které probíhaly
v loňském roce. Například tvoření z ovčího
rouna, učíme se falešný patchwork atd.
Spolupracujeme s některými zdibskými
neziskovými organizacemi jako Kaštánek
Zdiby, z.s., se kterým připravujeme zajímavé
akce na období, kdy budeme moci zase fungovat bez omezení.
Aktuální informace budeme zveřejňovat
na našich webových stránkách, které momentálně přestavujeme.
Ráda bych zde poděkovala zdibské škole
a obci za spolupráci na projektu.
Lucie Lišková

CO NABÍZÍME?

Pro pracující rodiče bezpečný prostor
pro jejich děti po škole a o letních prázdninách. Mohou k nám docházet i školáci, kteří
z kapacitních důvodů nemohou navštěvovat
družinu, na jeden nebo i více dnů v týdnu.
Dětský klub bude otevřený, jakmile to
umožní nařízení vlády, pondělí až pátek
od 13 do 17 hodin. Denní kapacita je 15 dětí.
V současné době funguje distančně. Již
přihlášeným dětem nabízíme doučování
a kreativní činnost. Rodiče v této nelehké
době mohou využít i psychologické pomoci
poradce ve výchově.
www.obeczdiby.cz
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ZNÁTE NÁŠ OBECNÍ ÚŘAD?
Určitě ano. Často okolo něj jezdíte nebo procházíte a někdy si zde musíte
i něco vyřídit. Pojďme nahlédnout do kanceláří zaměstnanců.
NEJČASTĚJI SE CHODÍ VLEVO

Hned za vchodovými dveřmi vlevo je
podatelna. Za přepážkou sedí Jitka Uhlová
a Jana Hyklová. K nim míří kroky návštěvníků nejčastěji. Můžete se u nich přihlásit
k trvalému pobytu, vyřídit poplatky za odvoz komunálního odpadu, biopopelnic
i za psy. Funguje zde také kontaktní místo
Czech Point, a tak si tu lze zajistit například
výpisy z katastru nemovitostí, rejstříku trestů či živnostenského rejstříku. Další službou
je úřední ověření podpisu nebo listiny. Míří
sem i veškeré poštovní zásilky určené obci.
Obě pracovnice mají na starosti také vítání občánků. Kontaktují předem přihlášené
zájemce, objednávají pamětní listy, květiny.
Stejně tak obstarávají pro prvňáky drobnosti
na památku jejich prvního školního dne nebo
gratulace a dárkové balíčky seniorům k jejich
významným jubileím. V období před volbami
vydávají voličské průkazy a organizačně pomáhají s přípravou samotné události.
Velkým pomocníkem jim je evidence obyvatel, odkud především Jana čerpá různé informace, například pro podklady pro potřeby
školy a školky, aby se vědělo, s kolika místními
dětmi počítat při zápisech. Dále přísně hlídá
evidenci plateb za popelnice i psy. Kdo zaplatit opomněl, tomu zašle upomínku.
Jitka má zase na starosti evidenci čísel
popisných, stejně tak i celou agendu, která
se váže k obecnímu hřbitovu, od číslování
hrobů a míst v kolumbáriu přes uzavírání
nájemních smluv až po vybírání poplatků.
Naproti podatelně je v přízemí ještě zasedací místnost, která je využívána pro jednání i některá slavnostní setkání.

STOUPÁME VZHŮRU

Zamíříme po schodech do prvního patra. Napravo nejdříve narazíte na dvě Petry.
Petra Voráčková pomáhá kolegyním dole
v podatelně s poštou - přijímá ji, třídí, eviduje
a roznáší. Zpracovává vše, co moderní úřad
doručuje přes datovou schránku. Vystavuje všechny objednávky, ať už se týkají třeba
vývozu nebezpečného odpadu ze sběrného místa nebo projektové dokumentace.
V jejích složkách najdete žádosti o kácení
stromů, připojování na komunikace, věcná
břemena, ale i žádosti o zábor veřejného
prostranství, aktuálně pro prodejce jablek
8

nebo farmářských produktů. Má na starosti
přehled kontejnerových hnízd, což jsou místa v obci, kde jsou umístěny barevné kontejnery. Zpracovává statistiky odpadového hospodářství obce. Dohlíží také na vyvěšování
vlajek na úřadě či listin na úřední desku před
úřadem nebo na květinovou výzdobu.
Služebně nejmladší je zde Petra Buršíková. Stará se o webové stránky obce.
Už jste si na nich určitě všimli drobných
změn a budou i další. Jinak je za ní spousta

neviditelné a nekonečné práce. Komunikuje s jinými úřady, vyřizuje podklady pro
stavební řízení, skládá informace, které
potřebuje mít k dispozici administrátor
dotace. Hlídá a třídí dodané podklady,
zadává znalecké posudky. Oslovuje vlastníky pozemků v souvislosti s chystanými
projekty - dohledat kontakt na ně je někdy
přímo detektivní záležitost. Letos na ni
čeká důležitý úkol - utřídit dokumentaci

k probíhající výstavbě kanalizace, aby bylo
v archivu vše přehledně dostupné.
Za kanceláří Peter se v další místnosti tak
trochu skrývá hlavní účetní obce Simona Dubnová. Společnost jí tam dělají veškeré účtenky
a faktury, které poctivě eviduje a zpracovává.
Jejími výstupy jsou pak finanční výkazy, pravidelné přehledy i účetní uzávěrky.

VLEVO VLÁDNE ŘÁD A PRAVIDLA

Ze schodiště vlevo jsou další dveře
a za nimi má své pracovní místo Eva Slezáková.
Přišla sem v době skartace a vyklízení archivu
v suterénu budovy a vnesla systém a pořádek
nejen do archivu jako celku, ale především
vytvořila evidenci všech dotací. Nyní už přehledná tabulka v jejím počítači o nich řekne
vše. K její práci patří například i vyhledávání
dotačních titulů, které by se obci hodily. Jednoduché žádosti o dotace připravuje sama,
na složitější přizve administrátora. Sleduje
také investiční projekty pro školy.
V šanonech seskupuje žádosti žadatelů o změnu územního plánu, které využívá
zpracovatel. Vše totiž musí být v souladu
s rozvojem obce.
Třetí podstatnou oblastí její činnosti
jsou stavební žádosti, u nichž se obec vyjadřuje ke každé stavbě. Eva pořizuje fotky
stavby, které od ní zamíří k odbornému posouzení či ke komisi výstavby.
Na starost si přibrala i facebook obce.
Pravidelně vkládá aktuální příspěvky a odpovídá na vaše dotazy a připomínky. Její
práce je potřebná hlavně pro vedení obce
k jejímu rozhodování.
Ve vedlejší místnosti pak sedává tajemník František Kotalík, který jako vedoucí úřadu a jediný muž v této budově dohlíží především na to, aby úřad fungoval ve shodě se

Kontakty - obecní úřad
podatelna, pokladna, evidence obyvatel,
vidimace
pokladna, poplatky TKO, vidimace,
legalizace
zábory veř. prostranství, kácení stromů,
administrativa
účetní
archivace
administrativa
údržba

284 890 760

jitka.uhlova@obeczdiby.cz

284 890 219

jana.hyklova@obeczdiby.cz

284 890 217

petra.vorackova@obeczdiby.cz

284 890 396
284 890 224
774 986 023

simona.dubnova@obeczdiby.cz
eva.slezakova@obeczdiby.cz
petra.bursikova@obeczdiby.cz
udrzba@obeczdiby.cz

222 524 774

tajemnik@obeczdiby.cz

Tajemník
JUDr. František Kotalík

Vedení obce
JUDr. Eva Slavíková
starostka
Mgr. Beata Sabolová
1. místostarostka
Ing. Kateřina Kolářová
2. místostarostka

284 890 215, 773 318 449

eva.slavikova@obeczdiby.cz

284 890 220, 774 657 415

beata.sabolova@obeczdiby.cz

284 890 218, 773 113 860

katerina.kolarova@obeczdiby.cz

www.obeczdiby.cz

OBECNÍ POLICIE

všemi předpisy ve všech oblastech činností
úřadu. Bedlivě např. střeží i každé zasedání
zastupitelstva a rady, aby vše proběhlo tak,
jak má. Zde také najdete odbornou pomoc,
pokud si například nevíte rady s úředním
šimlem nebo potřebujete jinou radu či návod. Více o jeho práci i o něm samotném jste
se mohli dozvědět v čísle 3/2020.

POD STŘECHOU

Nejvyšší patro budovy patří kancelářím
starostky Evy Slavíkové a místostarostek

ú n o r 2 0 21

Beaty Sabolové a Kateřiny Kolářové. Ty
jsou nejen hybatelky všeho veřejnoprávního dění v obci, ale organizačně se zapojují i v mnoha dalších oblastech, kulturních
či dennodenních činnostech. Rády přiloží
i vlastní ruku k dílu. A protože to dělají s maximálním nasazením a přes den se věnují
také telefonním či emailovým dotazům
a záležitostem jednotlivých občanů, pracuje a svítí se tu často i do noci.
Za dva roky odvedlo vedení Obecního
úřadu Zdiby a jeho zaměstnanci spoustu

Z ČINNOSTI OBECNÍ
POLICIE

Teď už víte, koho v budově úřadu najdete a s čím vám může pomoci. Kontaktovat je
můžete telefonicky, e-mailem nebo osobně
v čase úředních hodin.
EM

HLUK A KRIMINALITA

Množí se stížnosti na sousedy, kteří porušují Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017
o regulaci hlučných činností. Dle této vyhlášky nejen sekačky na trávu, cirkulárky,
motorové pily a křovinořezy nesmějí rušit
naši nedělní nebo sváteční pohodu.
V obci zaznamenáváme nárůst drobné
kriminality.

DOPRAVA

Na bezpečnost provozu na pozemních
komunikacích dohlížejí naši strážníci celoročně a nejinak tomu bylo i v zimních měsících. Protože jsme se letos dočkali bohaté
sněhové nadílky, zajímalo je také, zda jsou
jedoucí vozidla očištěná od sněhu a ledu.
Přibývá podnětů od občanů Zdib, kteří
upozorňují na nedodržování maximální povolené rychlosti v obci. I na tyto spěchající
řidiče se naše obecní policie často zaměřuje.
V poslední době se zvýšil počet pokusů
ujetí od způsobené dopravní nehody. Problémy mají někteří účastníci dopravního
provozu také s dodržováním dopravního
značení. Zaznamenány jsou zejména obrácené průjezdy jednosměrných ulic.
Řidiči vozidel, kteří způsobí prohřešek, obdrží Výzvu pro osobu podezřelou ze spáchání
přestupku. Je rozhodně lepší se k přestupku
postavit čelem a řešit ho v termínu předvolání.
Následné obesílání obálkou s modrým pruhem a oddalování projednání zvyšují administrativní náklady i výši případně udělené pokuty.

práce. Hledají se možnosti financování různých projektů, na některé se obec snaží získat a také získává dotace. Budoucnost obce
se tvoří hlavně tady. Některá zasetá semínka zatím zdařile klíčí, chvíli však potrvá, než
se dočkáme i plodů.

Kolektiv Obecní policie Zdiby

Jízda v nedostatečně očištěném vozidle velký nešvar řidičů v zimním období. Námraza nebo sníh znemožňuje řádný výhled z vozidla a může být příčinou dopravní nehody.

V polovině února při hromadné nehodě
na silnici směrem na Líbeznice a poté při
poruše kamionu na kruhovém objezdu před
pumpou u „Hrubého“ pomáhali naši strážníci usměrňovat dopravu. Venkovní teplota se
tehdy pohybovala kolem mínus 15 stupňů.

Za dohledu obecních strážníků, kteří řídili
kyvadlový průjezd vozidel, se uskutečnila
výměna nového sloupu obecního osvětlení
po dopravní nehodě, od které viník k ujel.

PŘIBÝVÁ NAPADENÍ PSŮ

Obecní policie je často upozorňována
na parkování řidičů, kteří nakupují v cukrárně, přímo v prostoru autobusové zastávky.
Autobus je tak nucen zastavit v komunikaci,
někdy zasahuje až do protisměrného pruhu
a způsobuje nebezpečnou kolizní situaci,
protože ulice Průběžná je páteřní komunikací celé obce a panuje na ní čilý provoz.

Roste počet psů, kteří byli napadeni volně pobíhajícími psy anebo těmi, které jejich
majitelé nezvládají. Výjimkou bohužel není
ani napadení člověka psem většího vzrůstu,
kdy došlo k poškození zdraví. Každý majitel
by měl mít svého mazlíčka očipovaného,
zaregistrovaného v některém z dostupných
registrů, „na volno“ ho vodit pouze v určených lokalitách a mít nad svým psem vždy
plnou kontrolu. Tak to ukládá Obecně závazná vyhláška obce Zdiby č. 1/2020.
www.obeczdiby.cz

Obecní policie vzhledem k neustálému porušování veřejného pořádku provádí dohled
u potravinové banky v Přemyšlení.
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CESTOU MENŠÍCH ODPADŮ

jasné a přísné cíle:
k roku 2035 navýšit
recyklaci
komunálních
Naše obec Zdiby se rozhodla upravit systém odpadového hospodářství odpadů na 65 %
s cílem snížit množství odpadů, které končí nevyužité na skládkách, a snížit skládkoa zároveň udržet náklady na provoz odpadového hospodářství v rozum- vání komunálních odpadů na 10 %.
ných mezích.
Tlak na naše města a obce vychází
od Ministerstva životního prostředí v poHIERARCHIE NAKLÁDÁNÍ
době navyšování tzv. skládkovacího
3Ě('&+=(1Θ9=1Ζ.82'3$'8
S ODPADY
poplatku. V průběhu 10 let bude poplatek
Lineární model hospodaření (vyrobit –
za každou tunu směsného komunálního
3ĚΘ35$9$1$23Ü7291328ĿΖ7Θ
použít – vyhodit) byl založen na představě
odpadu (SKO) postupně narůstat ze souneomezené kapacity Země, a to nejen z počasných 500 Kč až na 1 850 Kč za tunu. Před
5(&<./$&(
hledu množství zdrojů a energie, ale i odtak drastickým zdražováním může obec
(1(5*(7Ζ&.=+2'12&(1Θ
kládaného odpadu. Dnes už je zřejmé, že
zachránit především snižování celkového
tento model není funkční. Postupně proto
množství SKO a objemných odpadů.
63$/291Θ
přecházíme na ekonomiku cirkulární (vyDosáhne-li obec předepsané úrovně
robit – použít – recyklovat – použít – recytřídění, může být od zdražování „omilost6./'.291Θ
klovat...). Snahou je co nejvíce šetřit zdroje
něna“. Uveďme si příklad. Aby obec dosurovin a energie a chovat se co nejohledusáhla i v roce 2025 na poplatek 500 Kč
balkánské státy).O
Cílem
však za tunu odpadu, musí tou dobou vykazoplněji k životnímu prostředí, potažmo k na- v Evropě už jen ZÁKON
ODPADECH
šemu zdraví.
je skládkování postupně omezovat, až té- vat množství SKO a objemných odpadů
Nejlepší variantou je odpad vůbec ne- měř vypustit.
ve výši 160 kg na občana. Aktuálně mají
vytvářet. Když už ho člověk vytvoří, je dobEvropská unie přitvrdila a svými Zdiby přes 250 kg těchto odpadů na jedré se zamýšlet nad jeho opětovným pou- odpadovými
směrnicemi
stanovila noho obyvatele.
žitím (např. oprava nábytku)
a možností recyklace (např.
kompostování). Když se surovina dostane na konec
své životnosti a recyklace již
nepřichází v úvahu, nabízí
se energetické zhodnocení (tzv. ZEVO = zařízení pro
energetické využití odpadů),
v horším případě spalování
coby pouhá likvidace odpadů. V České republice jsou
v současnosti v provozu čtyři
ZEVO: v Praze, Brně, Liberci
a Chotíkově u Plzně. Jejich
roční kapacita je 750 tisíc tun
a chybí kapacita na dalších
cca 950 tisíc tun odpadu.
Nejhorší způsob zbavení
se odpadu je skládkování, neboť způsobuje velkou
ekologickou zátěž. Nebezpečné látky ze skládek prosakují do půdy a spodních
vod, do ovzduší se vylučují
tzv. skleníkové plyny.

OMEZOVÁNÍ
SKLÁDKOVÁNÍ
V současné době se
v ČR stále skládkuje 45 %
odpadů (hůř jsou na tom
10
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POPLATKOVÉ OBDOBÍ V ROCE

Zdroj: Fyzické analýzy odpadu ve spolupráci s INCIEN 2019

www.obeczdiby.cz
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Zdroj: Fyzické analýzy odpadu ve spolupráci s INCIEN 2019

HLAVNÍ PROBLÉM JE VELKÉ
MNOŽSTVÍ

CO NA TO NAŠE OBEC?

Cesta k ideálnímu nastavení odpaZdroj:
Fyzické
analýzy
ve spolupráci průs INCIENdového
2019
Za rok
2019
činí odpadu
celorepublikový
hospodářství bude dlouhá, ale
měr v produkci odpadu, který končí v popel- cíle jsou jasné: nejdříve zvýšit informonicích, 196 kg/obyvatel/rok. Zdibští za tím- vanost občanů o možnostech a způsobu
to průměrem zaostávají o více než 54 kg.
třídění a motivovat občany k většímu tříPodle analýz obsahu popelnic z let 2019 dění. Jakmile se podaří zvýšit míru třídění
a 2020 průměrná česká popelnice obsahuje a snížit množství směsného komunálního
na SKO více než 70 % odpadu, který tam vů- odpadu (SKO), budeme i výrazně šetřit
bec nepatří (skoro 1/3 popelnice zabírá běžně obecní rozpočet.
organický odpad, 12 % plast, 7 % papír atd.).
Aktuálně proto obec zahájila spolupráDůvodem může být nezájem lidí o tří- ci se specialistou v oboru, firmou JRK Česká republika s.r.o. (www.meneodpadu.cz).
dění, možná jen neinformovanost.

SKLÁDKOVACÍ LIMITY
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2026
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140

2023 www.obeczdiby.cz
2024
2025

2025

O dalších novinkách a konkrétních informacích budeme pravidelně informovat jak
ve zpravodaji, tak na obecním webu či facebooku. Případné dotazy rádi zodpovíme
také přímo na obecním úřadě.

150

2022

2024

160

150

2021

2023

170

160
180

170
190

2022

180

2021

▪ zavedení door-to-door svozu tříděných
složek – tzv. třídění dům od domu,
▪ možnost označení nádob pomocí
RFID technologie (k zajištění evidence množství odpadů vyprodukovaných obcí),
▪ informační kampaň, která osvětlí kontext legislativy, místních možností,
cesty odpadu a ujasní případné další
otazníky.
Pevně věříme, že jako obec nastavených cílů dosáhneme, a to především
díky aktivnímu zapojení vás všech. Doufáme, že nebudeme nuceni v následujících letech razantně zvyšovat poplatky
za svoz odpadů.
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SKLÁDKOVACÍ LIMITY

Společně doufají ve zefektivnění celého
systému, jehož součástí je už nyní například
pořízení zahradních kompostérů z dotačního projektu, příprava výběrového
řízení pro novou svozovou společnost,
analýza stávajícího stavu a projednávání návrhu možných změn jako jsou:

2026

2027

Zdroj: Fyzické analýzy odpadu ve spolupráci s INCIEN 2019

Eva Slavíková, starostka obce
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KNIHOVNA

KNIHOVNA V DOBĚ
COVIDU

inzerce

Ani knihovnám se pandemie nevyhýbá. V té naší vždy hledáme cestu,
jak knihy čtenářům přiblížit. Nemáme

problém knihy půjčovat přes okénko i individuálně a snažíme se všem
čtenářům vyhovět tak, abychom jim
současnou dobu zpříjemnili a dopřáli
jim pohodu s dobrou knihou. Všichni dbáme na doporučené postupy
– dezinfekci rukou, nošení roušky, rozestupy a dezinfekci vrácených knih.
V loňském roce navštívilo knihovnu 267 zapsaných čtenářů a uskutečnili 8462 výpůjček. Proti minulým
létům je to o pětinu méně. Potěšilo
nás, že stoupl počet dětských čtenářů na 144, a to díky úzké spolupráci
se zdejší školou. Naše mládež naštěstí
hodně čte, a knížky zajímají i ty nejmenší, předškolní děti, kterým předčítají jejich rodiče.
Máme obrovskou podporu obce
při nákupu nových knih a možnosti
výběru dle přání a doporučení našich čtenářů. V loňském roce jsme tak
mohli koupit 515 nových titulů.
Seznam knih naleznete na stránkách obce a na webových stránkách
knihovny: knihovnazdiby.cz. Můžete si
je objednat přes e-mail: h.jandovska@
iol.cz nebo tel.: 607 910 258. Vaši knihovníci

VZPOMÍNKA

Naše maminka se narodila 21. 2. 1915 v Postřižíně v rodině rolníka. Do školy chodila v Odolena
Vodě, do měšťanky v Kralupech nad Vltavou, pak
navštěvovala rodinnou školu v Teplicích a ve Veltrusích. V roce 1935 se provdala za našeho tatínka
(1908), který byl ve Zdibech zemědělcem. Narodili
se jim tři synové. Maminka věnovala péči o rodinu
celý svůj život. Zažila i několik velkých trápení v boji
o zdolání životních překážek. Ve všech těchto zkouškách obstála a za to, že nám pomohla všechny životní útrapy překonat, jí patří náš neskonalý dík. Všichni
jsme ji měli moc rádi a až do posledních hodin jejího
života jsme byli u ní a starali se o ni.
V roce 750. výročí obce Zdiby se jí dostalo ocenění starosty jako nejstarší občance obce Zdiby.
Maminka zemřela tiše dne 14. 1. 2021.
Čest její památce.
Evžen Seyfried, syn

OZNÁMENÍ

Oznamuji přátelům, že nás v loňském roce
opustili bratři Jan a Jaroslav Dutkovi, zdibští rodáci
a patrioti, kteří se do Zdib rádi vraceli.
H. Jandovská

SLEVA 30%
na nákup
v MÍCHACÍM CENTRU

MÍCHÁME
ME BARVY
Nechte si namíchat tu svoji
na přání
na počkání
na této prodejně

areál Dolní kasárna 946,
Klecany
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Současná situace není jednoduchá pro nikoho z nás.
Zatímco mateřská škola a školní jídelna jsou v běžném provozu,
v základní škole a družině probíhá přímá výuka pouze pro žáčky prvních a druhých tříd. Jsou sice ochuzeni o oblíbené hodiny zpívání,
ale rozhodně si v těchto menších počtech vychutnávají přestávkový
ping-pong nebo venkovní hřiště. Letošní parádní sníh testovali téměř denně jízdami na bobech ze stráně nad školou.
Učitelé vyšších ročníků zažívají zcela neobvyklou situaci. I žáci, kteří školní docházku obvykle příliš nedoceňují, žadoní, jestli by se už konečně mohli do svých lavic vrátit. Ono vidět se se svými kamarády jen
přes obrazovku, muset denně povinně se sluchátky na uších sledovat
on-line výuku, dokázat i přes výpadky spojení reagovat, zpracovávat
zadané úkoly, sledovat nasdílená dějepisná videa, poslechnout si doporučenou hudbu, vypracovat výtvarný projekt, vyplnit úspěšně test,
to vše je pro naše malé-velké školáky skutečně náročné.
Složité to mají také jejich rodiče. Mají-li děti trošku starší, musejí
jim opravdu hodně pomáhat se školní výukou, která probíhá ve vyšších ročnících školy on-line. Málokteré dítě takovou výuku zvládne
zcela samostatně, pomoc rodičů je v této chvíli nutná. Nahrazovat
jim také musí čas odpoledních kroužků a sportovních aktivit.
Přesto, že se pedagogové setkávají s žáky kromě on-line výuky
také na individuálních konzultacích, čeká všechny po návratu do školy hodně práce.
Lída Koktanová

Ani v družině se děti nenudí.
Užívají si tu různé hry a soutěže,
plní úkoly, aby získaly klíče k pokladu. Ve výtvarných činnostech
vytvářely valentýnské přáníčko,
dramatickou výchovu obohatily
pohádkou ,,Boudo, budko“. Dostatek sněhu jim kromě řádění
v bílé nadílce napomohl ke stavbě iglú.

Třída 1.B zažila 3. února významnou událost. Přišla sem Písmenková víla. Doslechla se, že většina
dětí už krásně zvládá psaní písmenek tužkou. Nastal její čas, aby pasovala žáky na písaře, kteří již
mohou psát perem jako velcí.

Prvňáčci se také byli podívat
na zvířátka, která přebývají
ve škole. Ještě předtím si ve třídě zvířata rozdělili podle skupin
a seznámili se s jejich hlavní znaky. Pak už se na ně šli do ZOO
koutku podívat na vlastní oči.
Vyplnit odpovědi do pracovního
listu pak byla brnkačka.

NEJDŘÍVE ADVENT, PAK SNÍH

Adventní čas proběhl v naší
mateřské škole v dobré náladě
a příjemné atmosféře. Nechyběli
čert s Mikulášem, pečení perníčků, zdobení stromečku, vytváření vánočních dárečků a přání pro
rodiče, nadílka pro děti.
S knížkou a obrázky jsme si
vyprávěli o putování Josefa a Marie do Betléma, o narození Ježíš-

ka a o třech králích - mudrcích,
kteří se přišli Ježíškovi poklonit
z dalekých zemí.
Letošní bílá zima umožnila
našim dětem pozorovat změny
v přírodě, její charakteristické znaky či vlastnosti sněhu a ledu. Povídali jsme si s nimi o životě volně žijících zvířat a jejich obživě během
zimního období. Díky sněhové
nadílce jsme mohli pozorovat i jejich stopy.
Děti si bohatě užily zimní radovánky, jako je koulování, stavění
sněhuláků či sjíždění kopců na kluzácích.
Kolektiv MŠ

inzerce

VÝUKA JE NÁROČNÁ

+

Minus 200?

To zahřeje!
Máme pro vás hřejivou slevu 200 Kč
po 3 měsíce na stabilní Nordic internet
na doma. Navíc bez závazku!
A ještě i Nordic TV na měsíc zdarma.
To je pohoda :)
Akce platí do 31. 3. 2021.

www.nordictelecom.cz
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SOKOL • HASIČI

SOKOL

KOPANÁ NA ČEKANÉ

AKTIVNÍ I V ČASE KORONY

Pro příznivce TJ Sokola Veltěž jsme připravili limitovanou
edici triček v souladu s novou vizuální identitou Sokola
(vytvořenou ČOS). Trička jsou k dispozici ve dvou barvách
– červená a modrá. Jejich koupí můžete podpořit TJ Sokol
Veltěž. Informace na e-mailu: marketawiesner@gmail.com

Náš Sokol se konečně dočkal. Má svůj vlastní sokolský
kroj. Získal ho pomocí grantu vzdělavatelů ČOS. První
návrhy kroje pocházejí od Josefa Mánese. V současnosti
sokolové nosí při slavnostních příležitostech kroje, které
mají podobu ze 30. let minulého století. Tvoří ho jezdecké kalhoty s vysokými holínkami, červená košile se stojáčkem a sako s ozdobným zapínáním. Součástí kroje je
také čapka ozdobená sokolím pérem.

HASIČI

jsme zvýšený nárůst mimořádných událostí.
Od začátku roku jsme zasahovali u jednoho
požáru komínu rodinného domu, který se
obešel bez zranění.

NOVÉ VYBAVENÍ

V této podivné době, kdy nemůže probíhat náš hasičský kroužek ani jiné kulturní
akce, se alespoň snažíme obnovovat a dovybavovat výstroj i výzbroj naší výjezdové
jednotky. Z výstroje jsme pořídili pět zásahových helem Gallery F1 XF, čtyři zásahové obleky TAURUS ELITE a zásahové svítilny na helmy PELI XPS. Novými pomocníky ve výzbroji
je plovoucí sací koš ke stacionárnímu motorovému čerpadlu, sloužící pro odčerpání
vody ze zatopených oblastí, a vyprošťovací
ocelové lano s tažnou silou 20 tun. Také se
chystáme na vestavbu hasicích přístrojů, lékárničky a vyprošťovacího zařízení VRVN 1
do našeho dopravního automobilu Mercedes Sprinter.
Závěrem dobrá zpráva. I když lidé tráví
ve svých domovech více času, nezaznamenali
14

Zdeněk Jurkeník, předseda oddílu kopané

Sbor dobrovolných hasičů Zdiby

Prodej slepiček

Červený Hrádek prodává slepičky Tetra
hnědá, Dominant všechny barvy, Green
Shell typu Araukana a Dark Shell typu
Maranska.
Stáří 16-20 týdnů, cena 185-229 Kč/ks.
Prodej: 2. března, 7. května
a 24. června 2021
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

www.obeczdiby.cz

inzerce

Sportovci kurzu ZTV s Markétou vyzvali
v polovině listopadu oddíl volejbalu TJ Sokola Veltěž na pouť do Lurd. Po zdolání trasy
dlouhé 1 576 km v rekordním čase 15 dnů a vítězství týmu ZTV jsme se rozhodli pokračovat
společně do Betléma a zpět. Nadšení všech
přilákalo na naši pouť celé rodiny včetně
dětí. Díky této posile a sportovnímu nasazení všech zúčastněných byla trasa dlouhá přes
7 000 km zdolána v rekordním termínu, a to
do 31. 12. 2020.
Rok 2020 jsme zakončili ve sportovním
duchu, s hromadou zážitků, fotek a tipů
na výlety.
I v novém roce se kurz ZTV s Markétou
rozhodl v této aktivitě pokračovat a zdolává
neuvěřitelné vzdálenosti. Sportovci prošli Pacifickou hřebenovku, vydali se
na pouť do Santiaga de Compostela a plánují
stihnout
velikonoční zvony
v Římě.
Oddíl volejbalu využil sněhové nadílky,
nasadil běžky
a rozeběhl se
po okolí.
I když je sokolovna uzavřena, jsme moc
rádi, že nás radost z pohybu stále drží a sportujeme za každého počasí!
Jana&Markéta

Fotbalová mužstva TJ Sokol Veltěž hrají
soutěže pořádané Fotbalovou asociací ČR,
a to Praha – východ. Sezónu 2019/2020 i současnost silně poznamenala situace kolem
Covid 19. Soutěže byly zrušeny, podzimní
utkání nedohrána. Čeká se, až se situace
uklidní a hráči se budou moci opět setkávat
na trénincích a zápasech.
Přípravka starší loni na jaře neodehrála
ani jedno soutěžní utkání, pouze dvě přátelská. Na podzim se zúčastnila čtyř turnajů,
pak opět došlo k úplnému uzavření sportovišť a soutěží.
Mladší žáci to měli po podzimnímu
přechodu ze starší přípravky fyzicky hodně náročné. Hrají již na polovinu hřiště,
téměř bez střídání. Odehráli deset zápasů,
poslední v říjnu s Klecanami již bez přítomnosti diváků.
Mužstvo mužů hraje III. A třídu Okresní
soutěže Praha – východ. Po podzimní části soutěže v roce 2019 skončilo na 2. místě,
ambice na případný postup do Okresního
přeboru zastavila pandemie. Účast na dvou
turnajích v létě přinesla ve Chvatěrubech výborné 2. místo, v Klíčanech poslední.
Podzimní soutěž mužstvo rozjelo dobře.
V celkové tabulce je na 3. místě, ze 7 odehraných utkání 5 vyhrálo a 2 remizovalo, jako
jediné nepoznalo hořkost porážky.
Turnaj Veltěž Open – MKK se v roce
2020 po 26 letech nekonal. Jednak vzhledem
k situaci ohledně Covidu 19 a jednak z obavy,
že by došlo k poničení čerstvě obnoveného
trávníku na fotbalovém hřišti.

Č I P OVÁ N Í
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REGISTRACE
MIKROČIPU PSA

Spravovat ji bude SVS. O konkrétních detailech vzniku registru se v současné době jedná
a SVS bude chovatele o nové povinnosti v dostatečném předstihu informovat.

JAK JE TO VE ZDIBECH?

Naše obec prozatím nemá vyhlášku,
podle které by majitelé psů museli své zvířecí kamarády povinně registrovat. Obecní
policie spolupracuje se všemi registry v ČR
a registraci velmi doporučuje. Strážníci sice
mají speciální čtečku mikročipů, ta jim však
umožní zjistit pouze číslo čipu. Pokud toto
číslo není nikde registrováno, majitele dohledat nepomůže.

Od 1. ledna 2020 vstoupila na základě
novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb.
v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem. Následná
novela téhož zákona č. 368/2019 Sb., která
nabyla účinnosti 15. ledna 2020, podmínky
pro označování psů dále mírně upravila.

CO TO PRO CHOVATELE ZNAMENÁ?

Každý majitel psa ví, že svého čtyřnohého kamaráda musí nechat povinně očkovat
proti vzteklině. Podle novely veterinárního
zákona je však nyní toto očkování platné
pouze v případě, že je pes označený také
mikročipem. Zákon uděluje výjimku pouze psům, kteří mají jasně čitelné tetování
provedené před 3. 7. 2011. Štěňata musí
být označena mikročipem nejpozději do tří
měsíců věku. Pokud přecházejí k novému
majiteli dříve, musí být označena ještě před
předáním. Za psa bez označení hrozí majiteli
od dozorového orgánu, kterým je Státní veterinární správa (SVS), pokuta až 50 tisíc Kč.

JAK NA TO?

Mikročip je pouze pasivním nosičem informace a neobsahuje žádný vlastní zdroj
energie. Má délku asi 1 cm a aplikuje se injekčně do podkoží. Obal mikročipu je vyroben z biokompatibilních materiálů, na které
organismus zvířete nereaguje jako na cizí
těleso. Aktivovat mikročip umí jen speciální
čtecí zařízení.
Označení psů mikročipem provádějí
oprávnění soukromí veterinární lékaři. Poznáte je podle toho, že jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR: https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru. Pořizovací cena
samotného mikročipu se pohybuje zhruba
od 120 do 450 Kč a závisí na jeho typu. Je
nutné počítat i s dalším finančním nákladem
za jeho aplikaci, který si veterináři stanovují individuálně. Veterinární ordinace nemají
povinnost čipované zvíře evidovat v nějakém
registru, to musí chovatel udělat sám.

TÝKÁ SE ČIPOVÁNÍ POUZE PSŮ?

Příslušná novela veterinárního zákona zavedla povinné označení pouze u psů. Pokud
však s jakýmkoliv svým zvířetem plánujete
cestovat do zahraničí, je povinnost označení zvířete mikročipem stanovená evropskou

MÁ TO SMYSL

Foto: Roman Mašín

legislativou již řadu let a nevztahuje se pouze na psy, ale také na kočky a fretky.

K ČEMU TO JE VŠECHNO DOBRÉ?

Povinné označení pomáhá zjistit identitu
psa v případě potřeby kontrolních orgánů
(SVS, PČR, Celní správa, obce atd.). Pomocí
mikročipu je snazší prokázat vlastnictví psa,
což je velmi důležité v případě odcizení psa
i v případě postihu vyplývajícího ze zodpovědnosti za psem způsobenou škodu (např.
případy, kdy pes způsobí dopravní nehodu,
pytláctví atd.). Zatoulané, řádně označené
a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli,
a jeho návrat je rychlejší.
Díky čipování je také možné provádět
účinnější monitoring chovů a kontrolu dodržování stanovených pravidel a předpisů (např.
počtu držených zvířat, jejich věk, vakcinace,
dodržování zoohygienických podmínek, zajištění pohody zvířat) a postih chovatelů v případě týrání zvířat i nekalých prodejů.

MÁ CHOVATEL POVINNOST
OZNAČENÉHO PSA NĚKDE
REGISTROVAT?
Příslušná novela zákona nezavedla povinný zápis do jakéhokoli registru psů. Povinností chovatele psa je v současné době pouze
uvedení čísla mikročipu v očkovacím průkazu
nebo v pasu psa. V ČR je provozováno několik
soukromých databází, do nichž mohou chovatelé označeného psa registrovat dobrovolně (zdarma či za poplatek). Řada obcí včetně
největších měst (Praha, Ostrava…) však stanovila povinnost evidence vyhláškou.
Podle další novely veterinárního zákona
(přijaté v závěru roku 2019) vznikne k 1. lednu
2022 státem vedená centrální evidence psů.
www.obeczdiby.cz

Registrace zabere jen pár minut. Webové
vyhledávače mikročipů zpravidla procházejí hned několik databází. Zjištění kontaktu
na majitele je potom otázkou pár vteřin. Návrat zatoulaného, zraněného či vyděšeného
psíka se tak může zkrátit a zvíře pak nemusí
trávit dlouhé hodiny v záchytném kotci nebo
dokonce putovat na několik dní do útulku.
JH

REGISTRY PSŮ

V seznamu jsou uvedeny registry v ČR,
ve kterých je možné mikročip psa nejen
registrovat, ale i provést vyhledávání podle jeho čísla.
ZDARMA
Registr psů (registr-psu-zdarma.cz)
Pet2me.eu (pet2me.eu)
Pet Family - centrání registr zvířat
(centralniregistrzvirat.cz)
IFTA - Mezinárodní centrální registr zvířat
(iftaregistr.cz)
Registr mikročipů (registrmikrocipu.cz)
ZA POPLATEK
Národní registr majitelů zvířat (narodniregistr.cz)
- r egistrace do databáze pro čipy Datamars (začínají
kódem 2030981) zdarma, pro ostatní čipy 198 Kč
Back Home (backhome.cz)
- r egistrace on-line pro čipy BackHome zdarma, pro
ostatní čipy 200 Kč, registrace čipů poštou 250 Kč
Evidence psů - centrání registr psů v ČR (evidencepsu.cz)
- registrační poplatek 199 Kč
Centrální evidence zvířat a věcí ČR (identifikace.cz)
- registrační poplatek 240 Kč
Český registr zvířat CZPETNET (czpetnet.cz)
- registrační poplatek 160 Kč (pouze poštou)
Registr zvířecích čipů, známek a tetování
(cipy-znamky.cz)
- registrace 40 Kč nebo 50 Kč (dle způsobu)
Help4pet (help4pet.cz)
- registrace 99 Kč nebo 198 Kč (dle způsobu)
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HISTORIE

LUDĚK ŠÁCHA: ZÁŽITEK
Z PANKRÁCKÉ VĚZNICE
Pana inženýra Luďka Šáchu znají starousedlíci jako starostu obce Zdiby
z doby po roce 1989, kdy funkci vykonával po tři volební období. Dosud
aktivně působí v Konfederaci politických vězňů. V roce 2020 jsme mohli
v televizním přenosu shlédnout jeho projev k uctění památky obětí komunistického režimu.
Mnozí z nás však ale asi nevědí o zatčení Luďka Šáchy a jeho spolužáků v roce
1949 a jejich obvinění z velezrady za ilegální činnost proti režimu. Jako mladistvému mu byl uložen trest 18 měsíců nepodmíněně. Zde je jeden z jeho
zážitků z té doby.
Kromě různých příběhů z padesátých let
mi zůstává v paměti jeden nezapomenutelný zážitek z května roku 1949, kdy jsem jako
mladistvý vyšetřovanec třetí měsíc pobýval
společně se svými druhy v pankrácké vazební věznici a čekal na soudní řízení.

nedělali. Ale zpráva, že kat je v naší blízkosti, nás zasáhla. Při vycházkách po dvoře
jsme vídali šibenici, která byla postavena
ve výklenku vězeňské nemocnice. Zítra
někdo zemře. Někdo, kdo už to dnes ví,
protože byl přemístěn do cely smrti a asi

se ještě nesetkal s takovou emocí. Nikdo tu
ženu neuklidňoval, ani jí nenařizoval, aby se
ztišila, v doprovodu dozorkyně procházela
pod naším oknem. Bylo pravděpodobné, že
to je někdo blízký, možná matka nebo žena
toho popraveného.

Pankrácká věznice

Dlouho jsme mlčeli a ještě silněji pociťovali,
že jsme chyceni a nemůžeme se vzepřít. Probíhalo období revoluce, která si k vybudování
nového společenského řádu postupně vytvořila a přizpůsobila potřebné nástroje – zákony,
síť hlídačů, policii, soudy, věznice, tábory nucených prací a šibenice. A k tomu všemu rozsáhlou, podrobnou evidenci všech možných
informací snad o každém jednotlivci.
Všude, a zvláště ve vězení, pracují různé
tamtamy. Říkalo se, že ta plačící žena byla
matkou, které bylo umožněno se rozloučit se
svým popraveným synem, jímž měl být Karel
Bacílek. Až za dlouhý čas jsme se dozvěděli,
že dne 24. 5. 1949 byli popraveni:
Boris Kovaříček, student právnické fakulty,
poprava vykonána v 5.00 hod.
Karel Bacílek, student právnické fakulty,
poprava vykonána v 5.25 hod.
Josef Hruška, bývalý podplukovník,
poprava vykonána v 5.45 hod.

Šácha (první zprava) s kamarády během následného věznění v Zámrsku

Byl jsem tehdy umístěn ve společné cele
č. 32. Za stěnou, u které jsem spal, se nacházela
poslední místnost pankrácké sekyrárny. Jednomu z dozorců se mezi námi říkalo „Zápaďák“,
protože měl na uniformě několik stužek prezentujících vyznamenání od západní armády.
Dne 23. května 1949 navečer stál tento dozorce
v okně protější budovy a prstovou abecedou
sděloval ženám, které byly umístěny v patře
nad námi, že kat je již přítomen a bude tady
spát. Přitom ukazoval směrem dolů.
Byli jsme mladí a vlastně jsme si
z našich budoucích trestů těžkou hlavu
16

píše dopis na rozloučenou. Hrůza! Je starý,
nebo mladý? Je to vrah nebo politický delikvent? Má rodinu? To byly myšlenky, které
nás v noci provázely.
Následující ráno bylo jako každé jiné. Budíček, úprava lůžka, ranní hygiena, nástup
s hlášením dozorci o počtu přítomných, snídaně. Samozřejmě, že náš hovor se točil kolem popravy. Nastalo poledne, dostali jsme
oběd, všude byl klid.
Náhle jsme všichni strnuli. Ozval se ženský hlas, který zněl jako velice intenzivní nekončící výkřik nezměrné bolesti. Žádný z nás
www.obeczdiby.cz

Teprve mnohem později byla veřejnost
informována, že těla popravených odpůrců
komunistického režimu nebyla vydávána
pozůstalým; byla spálena a urny s popelem
se ukládaly do země na neznámých místech.
Všichni tři popravení muži byli v dalších
letech rehabilitováni.
Dodnes mě mrzí, že v době, z níž pochází tato vzpomínka, jsme nezjistili, kdo byla
ta plačící žena a co bylo příčinou jejího nářku. Při mém pátrání před několika lety mi
vedoucí pracovník Kabinetu dokumentace
a historie vězeňství Vazební věznice Pankrác
sdělil, že v archivu neexistuje žádný údaj,
který by se té plačící ženy týkal. A vyloučil,
že by pozůstalému anebo komukoliv jinému
bylo umožněno, podle tehdejšího předpisu,
spatřit tělo popraveného. Tato záhada tak
zůstane nerozluštěna.

MYSLIVOST

NAHÁŇKY NA ČERNOU ZVĚŘ
Na podzim loňského a začátkem tohoto
roku pokračovaly v naší honitbě naháňky
na černou zvěř.
První se uskutečnila v sobotu 14. listopadu a skládala se ze tří lečí. První leč se konala
v lokalitě Větrušické skály, druhá ve stráních
nad Husincem a třetí ve skalách nad tůněmi
u Vltavy. V té třetí byli skoleni dva divočáci
a liška. Na fotografii gratuluje hospodář sdružení úspěšné střelkyni, která po přebití ulovila oba kusy černé zvěře.
Druhá naháňka byla 28. listopadu v lokalitách Šulkovna a Holosmetky, ale přes veškerou naši snahu nebyla úspěšná. Ve všech
lečích jsme však narazili na množství stop
a buchtování (rozrytá půda) od divočáků,
a to jak v lese, tak na loukách či polích.
Třetí naháňka 9. ledna se v této oblasti již
vydařila. Po jejím ukončením vzdali na břehu Vltavy hold čtyřem padlým divočákům
všichni zúčastnění, včetně předsedy Mysliveckého spolku Zdiby - Klecany, mysliveckého hospodáře a trubače.
Cílem naháněk je udržet stavy černé zvěře v přijatelné výši.
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POSEDY

Slouží především k pozorování a lovu
zvěře. Jsou buď opřeny o kmeny stromů tak,
aby větve kryly lovce, nebo stojí na čtyřech
vysokých kůlech. Ty jednodušší jsou otevřené a tvoří je žebřík, opěrky a sedátko. Mohou
být stabilní nebo přenosné. Větší komfort
poskytují kryté posedy, takzvané kazatelny.
Jedná se v podstatě o boudy s pevnou podlahou i střechou, které mají v bočních stěnách otvory sloužící k pozorování či střelbě.

Kazatelna

KRMNÁ ZAŘÍZENÍ

Jsou velmi důležitá v zimním období.
Liší se podle druhu zvěře. Spárkaté zvěři
(srnec, daněk, jelen, muflon) se předkládá
seno v krmelci ve tvaru jeslí nebo oborohu,
jadrné krmivo (zrní, granule) do korýtek a sůl
ve slaniskách. Zajícům se buď budují nízké
jesličky nebo se otýpky sena přivazují přímo
na větve stromů nebo keřů. Doporučuje se
podávat též dužnaté krmivo, které by však
nemělo zmrznout. Pro bažanty jsou v revíru
umístěny zásypy, což jsou jednoduché kryty
se šikmou pultovou střechou a všemi stranami volnými, aby zvěř mohla uniknout v případě ohrožení.

K odchytu zvěře se užívají jen taková,
která zvěř nezraní. Zákon proto zakazuje
používat veškeré typy želez a jiné pomůcky,
které zvěř trýzní.
Bažanti a další pernatá zvěř se chytají pod
podražec, což je rám potažený jemnou sítí,
umístěný pod zásyp. Když zvěř vleze do zásypu, opodál ukrytý chytač provázkem podtrhne vzpěru a zvěř je lapena pod síť.
Spárkatá zvěř se odchytává do ohrad neboli chytaček opatřených padacími či posuvnými dvířky. Z nich se pak umisťuje do přepravních beden. V některých případech lze
k odchytu použít narkotizační pušku.
A proč se odchyt používá? Takto lapená
zvěř slouží k vývozu, oživování krve v jiných
honitbách či zazvěřování.
V dobách, kdy bylo v našich honitbách
hodně zajíců a koroptví, se prováděl i jejich odchyt. Hlavně zajíci byli významným
vývozním artiklem. Chytali se do tenat, což
byly nízké sítě připevněné ke kovovým kůlům a natažené po poli. Z jedné strany zajíce
natlačovala do sítí řada honců a z druhé strany leželi chytači, kteří zajíce ze sítí vybírali.

Pytlácký sklopec nalezený při nedávné honitbě

CO SE POUŽÍVÁ V HONITBĚ

Zvířata škodící myslivosti se chytají
do sklopců. To je v podstatě dřevěný nebo
kovový truhlík, lišící se podle velikosti lovené
zvěře. Sklopce mají padací dvířka (záklopy)
na jedné nebo dvou stranách. Ty se spouštějí samočinně v okamžiku, kdy zvěř prolézá
sklopcem a zavadí o nášlapné zařízení.
Zvláštní kapitolou je odchyt černé zvěře.
Provádíme ho v místech, kde není z bezpečnostních důvodů možný odstřel. Odchytové zařízení
musí být dost velké a značně odolné, vyrobené
nejlépe z kovových tyčí. Funguje s nášlapným
nebo podobným spouštěcím zařízením.
Co je podstatné - odchytová zařízení
může v honitbě umisťovat pouze oprávněná
osoba, jinak se jedná o pytláctví.

Pro výkon práva myslivosti používají myslivci v honitbě různá zařízení, ať již k vlastnímu ubytování, k pozorování a lovu zvěře
nebo k jejímu odchytu, přikrmování apod.
Posedy a místa pro krmení je možné zahlédnout i při procházkách v přírodě v okolí Zdib
a Klecan.

LOVECKÉ CHATY

Slouží k ubytování a mohou mít podobu
od jednoduchých dřevěných srubů až po zděné stavby s plnými ubytovacími a stravovacími službami. Ty jsou umístěny především
v oborách, kde tvoří zázemí pro lovecké hosty
a personál při poplatkových lovech.

ODCHYTOVÁ ZAŘÍZENÍ

Jesle pro srnčí zvěř

www.obeczdiby.cz

Ing. Jindřich Trpák
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PRAKTICKÝ LÉKAŘ
Ráda bych pozdravila všechny obyvatele obce. Naše ordinace praktického lékaře
ve Zdibech je tu pro
vás otevřena již rok.
V současné době jsme
upravili změnu ordinačních hodin, aby
byl dostatečný časový
prostor pro telefonické sdělování výsledků
a konzultace.
Děkuji všem našim klientům za výbornou
spolupráci
a trpělivost během telefonického objednávání na konkrétní čas, při
distančních konzultacích ohledně podezření či kontaktu s infekcí
a za dodržování epidemiologických opatření při návštěvě ordinace.
Poslední rok byl pro většinu lidí náročný a i nadále budeme čelit
řadě obtíží a překážek. Tento tlak se může projevit i na lidské psychice a ovlivnit rozvoj či zhoršení jiných onemocnění. Je proto důležité nepodléhat pocitům strachu a bezvýchodnosti. Vzpomeňme
si na soudržnost a vzájemnou pomoc lidí na jaře minulého roku.
Stále máme možnost rozvíjet lidské hodnoty, které nejsou závislé
na počtu denních přírůstků koronaviru ani na stupnici PES.

Zároveň bych zdůraznila, že většina ordinací praktických a specializovaných lékařů je funkční. Nezanedbávejte zdravotní péči
o sebe, dodržujte preventivní prohlídky. Není důvod odkládat návštěvu ordinace ve zdravotnickém zařízení ze strachu z nákazy. Toto
riziko je v ambulancích opravdu minimální až nulové.
Případným zájemcům bych ráda oznámila, že máme stále volnou kapacitu pro nové klienty.
Přeji nám všem v následujících dnech a týdnech hodně síly, vzájemné podpory a zdravého rozumu.
MUDr. Zuzana Konopková

Ordinace MUDr. Zuzany Konopkové
U Školy 48, 250 66 Zdiby – Veltěž (modul nad školou)
Pondělí 12.30-19.00 h. (18.00-19.00 h tel. konzultace)
Úterý, středa, čtvrtek 7.30-13.30 h. (7.30-8.00 h. odběry,
13.00-13.30 h. tel. konzultace)
Pátek 7.00-12.30 h. (12.00-12.30 h. tel. konzultace)
Prosíme objednejte se telefonicky na konkrétní čas!

FYZIOTERAPIE
Pokud vás bolí často
záda, trpíte migrénou
či bolestí hlavy nebo vás
trápí pohybové potíže,
pomoc najdete přímo
v obci. Nad školou vedle
ordinace praktické lékařky je otevřena ordinace
fyzioterapie.

FYZIOTERAPEUTKA

Bc. Eliška Puklická nabízí:

• kineziologické
vyšetření

• léčebnou fyzioterapii
• stanovení individuálního cvičebního plánu

• preventivní péči a fyzioterapii pro děti a dorost
• skupinové cvičení pro 2-4 osoby
• individuální hodiny Pilates
Ceník najdete na stránkách facebooku a na webovém odkazu.
Objednávky pouze telefonicky na čísle 774 506 878
e-mail: fyziozdiby@gmail.com
www.fyziozdiby.eu
U Školy 48, Zdiby
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Tel.: +420 731 579 264
Email: info@praktickylekarzdiby.cz
www.praktickylekarzdiby.cz

TIP NA VÝLET

MILEŠOVKA
Je tou nejvyšší v našem okolí. Občas ji
z vyvýšených partií naší obce vídáme, vystrkuje svůj klobouk z mlhy. Pírko by
jí z klobouku brzy uletělo a rozbouřená bývá průměrně 31 dní v roce.
Ano, jde o Milešovku, horu
vzniklou sopečnou činností, nejbouřlivější a největrnější místo
v České republice, které před 200
lety zařadil tehdejší významný přírodovědec Alexander von Humboldt mezi tři nejkrásnější výhledy
na světě. Ovšem je potřeba zmínit,
že právě v té době byla Milešovka
považována za nejvyšší horu Čech.
Jedinou možností, jak se
dostat na Milešovku, je hezky
po svých. Máte na výběr čtyři
možnosti. Můžete to vzít ze severu po modré z Černčic (2,2 km),
po červené z obce Bílka (2,1 km), jihovýchodní cestou po modré z Velemína (4,8 km) anebo stejnou, kterou jsme zvolili my. Vyrazili
jsme od jihu po červené z obce Milešov.
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a bukovými lesy, které pamatují i návštěvu
samotného A. Humboldta.
Přibližně v polovině trasy vstoupíte do národní přírodní rezervace, jež vznikla v roce
1951 hlavně k ochraně místní vzácné fauny
a flory. Od jara tu můžete zahlédnout mloka skvrnitého, žije zde
plch velký nebo netopýr velký.
Výří skály prověří znalost vyjmenovaných slov – skutečně nemají
souvislost s větrností, ale právě
s trvalým hnízdištěm největší sovy,
žijící na našem území, výra velkého. Mezi místní botanické perly lze
zařadit tařici skalní, kosatce bezlisté nebo medvědici lékařskou.
Tento odstavec jste samozřejmě
mohli vynechat, pokud se na výlet
chystáte v zimním období.
Jakmile se vám podaří vyškrábat se až k observatoři, máte
vyhráno. Tedy pokud nebude
bouřka, příliš větrno nebo mlha.
Na první tabuli si můžete přečíst hlavní výsledky studií místních meteorologů, na další
něco o básníkovi a pozorovateli počasí Petru

Kabešovi. Pro dobrodruhy je obvykle otevřena
místní občerstvovna a když vás výstup příliš
unaví nebo chcete pozorovat východ slunce
z nejvyššího vrcholu Českého středohoří, využijete nejspíš místní útulnou Veberovu nouzovnu s kapacitou deseti osob, nadstandardně vybavenou velikým stolem, palandami a solární
nabíječkou pro všechny vaše chytré přístroje.

Na Milešovku se nevydávejte s kočárkem
ani na kole, doporučujeme nepromokavé
oblečení a pevnou obuv. Celková délka trasy
je 6 km s převýšením 470 m a zabere přibližně
2,5 hodiny pohodovým tempem.
OB

Trasa, která začíná u parkoviště za zámkem, se klikatí v délce tří kilometrů stále
vzhůru, napříč vrstevnicí. Během hodiny průměrné turistické chůze vystoupáte
470 výškových metrů převážně dubovými
www.obeczdiby.cz
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