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omluva
Tímto se omlouváme Ing. Miloši Krejcarovi za to, že jsme
v prosinci 2016 neoprávněně zasáhli do jeho osobnostních
práv, když jsme v rámci veřejně šířeného dokumentu označeného „Pozvánka na zastupitelstvo“ uvedli následující nepravdivé informace, a to sice, že:
1) „pozemky za účelem výstavby skladových hal a ploch společnosti AUTOPALACE prodávala Krejcarova rodina“ a
2) „že prodali pozemky na areál celního skladu, který po přistoupení ČR do Schengenu komplikoval stojícími kamiony
dopravu ve Zdibech“.

vysvětlení
V tomto čísle ZZ se omlouváme Ing. Miloši Krejcarovi
za nepřesnosti v pozvánce na zasedání zastupitelstva,
a to slovy, které jeho advokát požadoval. Bez ohledu
na tuto omluvu však faktem zůstává, že některé pozemky
AutoPalace ve Zdibech kdysi patřily do rodiny Hofmannovy, ze které pochází paní Krejcarová. Obdobně je tomu
i u některých pozemků, na kterých vyrostl areál celního
skladu ve Zdibech.
Jan Tvrdý, Jiří Žáček, Štěpán Jordanov

Jan Tvrdý, Jiří Žáček, Štěpán Jordanov

ZÁJEZD PRO SENIORY
Obecní úřad Zdiby pořádá v sobotu 27. května 2017 zájezd pro seniory
na zámek Jindřichův Hradec a Červená Lhota.
Cena: 200 Kč
Odjezd v 7:00 ze zastávek autobusů
Přihlášky: telefon 284 890 219, 605 415 197
nebo e-mail hyklova@obeczdiby.cz

inzerce

Města a obce Regionu povodí Mratínského potoka
a MAS Nad Prahou srdečně zvou na

Setkání sousedů nad Prahou
Sobota 27. května 2017
Region plný zajímavostí
▶ aktivity v obcích a městech celého regionu
▶ slosovatelné účastnické žetony za každou navštívenou aktivitu
Bašť

Naučnou stezkou na Beckov (9.30 – 11.30), ukázky složek Integrovaného
záchranného systému (hasiči, policie) na Beckově (10.00)
Husinec
Výtvarná dílna v Ateliéru na Červené Skále (9.00 – 12.00)
Klecany
Koně a káry pro celou rodinu – jízdy na koních a šlapacích autech (10.00 – 12.00)
Kojetice
Prohlídka kojetického kostela s výkladem a mini-kvíz pro děti (10.00 – 11.00)
Líbeznice
Živé dopravní hřiště (10.00 – 12.00) a Překvapení v knihovně (9.30 – 11.30)
Máslovice
Malé máslovické muzeum másla (10.00 – 12.00)
Měšice
Lesní školka Stromeček (10.00 – 12.00), Pony Park dětem (9.00 – 12.00),
komentovaná prohlídka zámeckého parku v Měšicích (13.00)
Mratín
Cesta mratínským bludištěm (10.00 – 11.00)
Neratovice
Hrátky v plaveckém bazénu Neratovice – pro děti zdarma (9.45 – 11.45)
Panenské Břežany Památník útlaku a národního odboje – volný vstup (9.00 – 12.00)
Předboj
Footgolf v Yard Resortu Předboj (9.00 – 11.00)
Přezletice
Divadelní představení „Kosprd a telecí“ v zahradě MŠ Přezletice (10.00)
Veliká Ves
Dopoledne pro děti s rybáři (10.00 – 12.00)
Zdiby
Výstava špýcharu a výtvarná dílna (10.00 – 12.00)
Zlonín
Golf Zlonín – Den otevřených dveří (10.00 – 12.00)

Setkání sousedů nad Prahou
▶ areál Centra volného času v Měšicích
▶ Farmářské trhy, prodejní stánky, rukodělné aktivity
▶ vystoupení, workshopy a ukázky činností jednotlivých organizací, škol a spolků
▶ tombola – losování cen pro aktivní účastníky dopoledních aktivit
Program
Vystoupení Junior Band ZUŠ Neratovice • Taneční vystoupení ZUŠ Neratovice • Pěvecký sbor Rorýsci
ZUŠ Líbeznice • Taneční vystoupení ZUŠ Líbeznice • Judo Měšice – ukázky • Zumbadance – Stonožka
Líbeznice • Yamaha Class Zuzany Bartošové z Líbeznic – vystoupení dětí a rodičů • Taneční vystoupení
Andělek z Měšic • Hudební vystoupení žáků z Umělecké akademie ze ZŠ Hovorčovice • Aerobic
pro radost – taneční vystoupení žákyň ZŠ Hovorčovice

Více informací o jednotlivých aktivitách
najdete na www.nadprahou.eu
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poděkování

OBECNÍ ÚŘAD ZDIBY
Průběžná 11, 250 66 Zdiby
Podatelna:
podatelna@obeczdiby.cz

Úřední hodiny:
Po
Út
St
Čt
Pá

8:00-12:00 13:00-18:00
8:00-12:00
8:00-12:00 13:00-17:00
8:00-12:00
po tel. domluvě

Kontakty
Starosta – sekretariát
telefon: 284 890 218
e-mail: starosta@obeczdiby.cz
Místostarostové
telefon: 284 890 220
e-mail: zdiby@obeczdiby.cz
Úsek přestupků
telefon: 284 890 013
e-mail: dobrevova@obeczdiby.cz
Účetní
telefon: 284 890 396
e-mail: cibulkova@obeczdiby.cz
Evidence obyvatel, ověřování podpisů, vidimace listin
a pokladna
telefon: 284 890 760
e-mail: uhlova@obeczdiby.cz
hyklova@obeczdiby.cz

úřadovna Obecní
policie Zdiby
Na Lada 144, 250 66 Zdiby
telefon: 774 986 014
e-mail: info@policiezdiby.cz
Velitel Obecní policie Zdiby
Luděk Wachtl
e-mail: wachtl@policiezdiby.cz

Sbor
Dobrovolných
hasičů

Děkuji upřímně paní Kučerovské
a její rodině za záchranu mého
života v srpnu minulého roku.
Přesto, že v pozdních večerních
hodinách odjížděli na dovolenou
do zahraničí, neváhali zastavit
u mé těžké nehody na kole. Zavolali rychlou záchrannou službu
a poskytli mi první pomoc.
Před nimi kolem projíždělo
několik aut a oni byli první,
kteří zastavili.
Děkuji. S úctou
Václav Jandovský
Přemyšlení 17

omluva
Omlouváme se všem dětem
a jejich rodičům za to, že náš
HOBR EXPRES dne 25. 4. 2017
nevyjel a nechal vás čekat na zastávkách, a způsobil jistě i nemalé
problémy vašim rodičům. Řidič
bohužel zaspal. Vzhledem k tomu,
že je to poprvé za 2 roky, prosím
nezlobte se na něj, slíbil, že se to
nebude již opakovat.

SLOVO STAROSTY
Děkuji těm, kteří na základě výzvy
místostarosty Jurkeníka zaslali obci svá
stanoviska, která následně zaslal krajskému úřadu. Děkuji i ostatním, kteří se
na přípravě podíleli, a zastupiteli
ing. Smetanovi, který celou přípravu
koordinoval.

Vážení spoluobčané,
příspěvek do tohoto Zdibského zpravodaje obsahuje několik rozdílných témat,
a proto jsem ho rozdělil do samostatných
odstavců.
Zaběhnutí psi
Tímto děkuji manželům Petře a Zdeňkovi
Vovsových, kteří se postarali o zaběhlou
fenku bulteriéra a podařilo se jim vypátrat
jejich majitele a šťastně psa předat
vlastníkovi. Zároveň apeluji na vlastníky
psů, aby si zvířata dobře zabezpečovali,
protože ne vždy má takovéto zaběhnutí
šťastný konec. Vhodné je čipování,
k tomu je ale třeba zvíře zaregistrovat
v příslušném registru nebo případně
vyznačit na obojku kontakt.
EIA GOODMAN
Za obec bylo podáno stanovisko
k dokumentaci, které pro obec zpracovala
ing. Blažíčková. Jednalo se o oponentní
odborné stanovisko, které připravovala
i na základě podnětů veřejnosti
a diskuse na zasedání zastupitelstva.

ZŠ a MŠ Zdiby
V souvislosti se získanou dotací na projekt navýšení kapacity ZŠ Zdiby, budou
v období letních prázdnin, části června
a měsíce září nutná částečná omezení
provozu ZŠ a MŠ Zdiby. Jedná se
o nezbytná opatření a tak zaměstnanci ZŠ
a MŠ Zdiby dělají vše pro to, aby omezení
byla co nejmenší. Zaregistroval jsem
zprostředkovaně i negativní reakce
k těmto opatřením. Žádám vás o trpělivost a pochopení, protože s tím budou mít
spoustu práce jak zaměstnanci školy, tak
i obce. Za obec má od počátku na starosti
tento projekt pan místostarosta Jurkeník.
Hřbitov Zdiby
Ke konci měsíce dubna jsem se zúčastnil
jednání na Arcibiskupství pražském
se zástupci sekce majetku a s naším
panem farářem. Jednali jsme o možnosti
dlouhodobého pronájmu místní márnice,
která se nachází v zanedbaném stavu,
a v případě jejího pronájmu by ji obec
mohla opravit a předělat na kolumbárium.
Aktuálně připravujeme návrh nájemní
smlouvy a po odsouhlasení ze strany
vlastníka bude předložena k projednání
zastupitelstvu.
Jan Tvrdý

Vítání občánků
Letošní první vítání občánků proběhlo v sobotu 1. 4. 2017. Starosta obce přivítal 10 dětí (3 dívky
a 7 chlapců). K obdarovaným dětem a jejich rodičům tentokrát přibyla i organizační skupina,
která obdržela od příbuzných vítané Anity Slavik výborné domácí kremrole, za což moc děkujeme.
Všem zúčastněným děkujeme za účast a přejeme mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti.

telefon: 725 026 762
e-mail: info@hasicizdiby.cz
Zdibský zpravodaj
Vydavatel: Obec Zdiby
Průběžná 11, 250 66 Zdiby
Evidováno Ministerstvem
kultury ČR pod číslem
E 12691.
Redakční rada:
Jiří Žáček, Martina Cibulková,
Zdeněk Jurkeník, Milan Sedlák.
Editor:
Milan Sedlák
Vychází nepravidelně.
Autorem neoznačených
příspěvků je redakční rada.
Zdibský zpravodaj je
doručován domácnostem
ve Zdibech zdarma.
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Zrušení kontejneroviště
V části obce Přemyšlení jsme zrušili velké kontejneroviště u Atrie a místo
něj zřídili několik malých kontejnerovišť v okolních ulicích, ne všem tak
na očích. Cílem snažení bylo „odklidit“ ten neustálý nepořádek na hlavní
ulici, který nebyl dobrou vizitkou pro naši obec. Také malá kontejneroviště mimo hlavní silnici jsou lépe uhlídatelná, chráněna před nájezdy firem
a občanů z okolních obcí. Postupně je začínáme obestavovat tak,
aby na první pohled působily esteticky a zakryly případně přeplněné popelnice a pokud možno nenarušovaly okolí. První „designová“ místa jsou
v ulicích U Cihelny, Klecanská, U Louže.

Ve staré obci se také pokoušíme zbudovat menší kontejneroviště,
ale zatím narážíme na odpor vlastníků pozemků, kterým asi nevadí nepořádek u hlavní ulice U Syslováku. Nesouhlasí s umístěním kontejnerů
na malé části svého pozemku. Hledáme proto další možnosti a snad se
nám podaří najít řešení, jak toto nevzhledné, obci ostudu dělající kontejneroviště přemístit, nebo alespoň trochu „zkrášlit“.

Vyčištění svahu v ulici Pražská
Obec nechala upravit
a prořezat svah u hlavní ulice
Pražská.
Prořezáním však byla odkryta úplně zrezivělá svodidla,
jejichž výměnu reklamujeme již
přibližně pět let u Kraje,
který je majitelem silnice i svodidel. Fotografie jsme zaslali
hejtmance paní Jermanové.
Snad tentokrát budeme
úspěšní…
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Lesopark Brnky
Také na lesoparku Brnky neustále probíhají zemní práce a celé území
již dostává základní uspořádání. Pracovníci údržby využívají každou
chvilku a pokračují na vyklízení pozemku. Cílové datum na úpravu první půlky prostoru je 9. 9. 2017, kdy zde proběhnou oslavy 790 let části
obce - Brnky. Původní architektonický návrh doznal několik změn,
protože po odkrytí celého pozemku jsme zjistili, že vodní prameny
a studny jsou v jiných místech a vodní plocha rybníka nemá dostačující
přítok. Finančně náročnější část úprav nás teprve čeká, a to oprava
komunikací, veřejné osvětlení, vybudování chodníků a parkovišť.
Po dopracování projektu dojde k vysoutěžení realizátora a dostavbě
celé návsi. Pracujeme také na možnosti získání dotace.

Přechody pro chodce
Jak jste si asi všichni všimli, byly v obci vybudovány tři nové přechody
pro chodce. Od původní myšlenky až k realizaci projektu uběhl celkem
rok a půl, včetně nelehkých vyjednávání s majiteli pozemků. Stálo to
veliké úsilí a peníze, ale dobře investované, do bezpečnosti našich občanů. Někteří toto akceptovali s povděkem, někteří však doteď bojují
za jejich odstranění.
Další návrhy přechodů pro chodce v obci jsou navrženy v dopravněbezpečnostní studii, která je zveřejněna na oficiálních stránkách obce
www.obeczdiby.cz. Tato studie byla vypracována a předána obci
až po realizaci tří nových přechodů. Prosíme vás o připomínky, abychom mohli studii dokončit a následně jí projednat s DI a odborem
dopravy k možné postupné realizaci.

Les Na Čihadle
Dne 22. 4. 2017 proběhla brigáda v lese Na Čihadle. I přes nepřízeň
počasí přišlo více než 30 lidí, kteří uklízeli střepy okolo bývalé skládky, čistili les od náletů a zaváželi cesty dřevěnými štěpkami. Na závěr
se u ohně živě diskutovalo o návrzích zřízení lesoparku a doplňovala
potřebná energie pojídáním buřtů a popíjením piva.
Všem zúčastněným moc děkujeme.

Úklidová neděle

Ulice Šulkovna

Dne 23. 4. 2017 proběhla úklidová neděle v celé obci
Zdiby. Bylo naplněno 7 velkoobjemových kontejnerů,
u kterých pomáhali pracovníci údržby. Obě multicary pendlovaly po obci a pomáhaly svážet odpad od lidí,
kteří nemají možnost odvozu. Všem děkujeme.

Po kolaudaci Viladomu Starý mlýn byla investorem Zlínské
stavby opravena ulice Šulkovna a byly zřízeny výhybny
pro auta. Také tuto stavbu provázely stížnosti a udání. Obec
se do této akce zapojila úklidem černých skládek, zajištěním
pozemků pro výhybny a přípravy úklidu lesa.

BIO kontejnery – nové rozmístění
Jednou ze služeb, které obec Zdiby
pro své obyvatele zajišťuje, je rozmístění a vyvážení biokontejnerů.
Tyto kontejnery se vyvážejí do biofarmy
Máslovice. Byli jsme upozorněni,
že v kontejnerech se nachází i zemina
a kameny, které tam opravdu nepatří.
Proto vás žádáme o dodržování kázně,
není v silách obce tyto kontejnery
po naplnění kontrolovat a třídit.
Do kontejnerů patří listí, tráva a větve
(nařezané na kousky). Pro odvoz nábytku,
pneu, televizí apod. organizujeme úklidové neděle 2x ročně, vždy na jaře
a na podzim. Neradi bychom tuto bioslužbu rušili pro nekázeň některých obyvatel.

Rozmístění kontejnerů BIO
Sudý týden	

Lichý týden

1.		 Na Špičce

Na Špičce

2.		 Pod Hájem

Šípková

3.		 Oblouková	U Kovárny
4.		 Na Pěkné Vyhlídce	U Vodojemu
5.		 Moštárna ZK

Na Lada

6.		 Trojdomky

Terezín

7.		 Klíčanská

Klíčanská

8.		 Za Panskou
Zahradou

Za panskou
Zahradou

9.		 V Rokli

V Rokli

10.		 Spojovací	Chaberská
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Vandalismus

poděkování od policie čr

V ulici Formanská někdo zasadil mladý stromek a někdo ho pořezal
pilou. Komu tak vadil… Možná vám to přijde zbytečné se zmiňovat
o takové hlouposti, ale neodráží se v tom vlastně naše vzájemné
chování jeden vůči druhému.

Klecany, kostel Nanebevzetí Panny Marie
17:30
Klecany, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Komentovaná prohlídka věže kostela

Původní hodinový stroj věžních hodin, stopy stavebních slohů
17:30
ve
věži, zavěšení zvonu Václav, výhled z věžního okna.
Komentovaná
prohlídka
věže
kostela
Provedou
vás
klecanští
skauti.
Klecany,
kostel
Nanebevzetí Panny Marie

Původní hodinový stroj věžních hodin, stopy stavebních slohů ve věži, zavěšení zvonu Václav, výhled z věžního

okna. Provedou vás klecanští skauti.
17:30
17:30stopách sv. Františka
Po
17:30

Po stopách
sv.prohlídka
Františka
Komentovaná
věže mohou
kostela sestavit výroky sv. Františka.
Děti
s rodiči
i bez nich

Děti s rodiči
i bez nich
výroky
sv. Františka
Původní
hodinový
stroj mohou
věžníchsestavit
hodin, stopy
stavebních
slohů ve věži, zavěšení zvonu Václav, výhled z věžního

Smazat
okna.
Provedou vás klecanští skauti.
18:30
18:30
Na
se hrálo
ve středověku
Na coco
se hrálo
ve středověku
17:30

Přednáška
doc.sv.
Lukáše
Matouška
s projekcí
středověkýchsvyobrazení
hudebních
nástrojů.
Po
stopách
Františka
Přednáška
doc.
Lukáše
Matouška
projekcí
středověkých
Lukáš
Matoušek
uměleckým
vedoucím
souboru
Ars cameralis. Pokouší se o co nejvěrnější interpretaci hudby
Děti
s rodiči
i bezjenich
mohou sestavit
výroky
sv. Františka
vyobrazení
hudebních
nástrojů.
13.
až
15.
století
na
co
nejvěrnější
kopie
dobových
nástrojů.
Objasní
nám,
co
lze
podle
detailů gotických iluminací
Smazat
odhadovat o středověkých nástrojích.
18:30
Lukáš
Matoušek je uměleckým vedoucím souboru Ars cameralis.
Na
co se hrálo
veco
středověku
Pokouší
se o
nejvěrnější interpretaci hudby 13. až 15. století
19:30
Přednáška doc. Lukáše Matouška s projekcí středověkých vyobrazení hudebních nástrojů.
Máme
různou
tradici akopie
zvyky,
ale
nejsme
rozděleni
nepřátelstvím
na
co
nejvěrnější
nástrojů.
Objasní
nám,
co lze
Lukáš
Matoušek
je uměleckým
vedoucímdobových
souboru
Ars cameralis.
Pokouší
se
o co nejvěrnější
interpretaci
hudby
Rozhovor
představitelů
tří křesťanských
církví (Jednoty
baptistů,
Českobratrské
církvedetailů
evangelické
a katolické
13.
až 15. století
na co nejvěrnější
kopie dobových
nástrojů.
Objasní
nám, co lze
gotických
iluminací
podle
detailů
gotických
iluminací
odhadovat
o podle
středověkých
církve)
odhadovat
o středověkých nástrojích.
Smazat
nástrojích.

20:30
19:30

19:30
Koncertrůznou
pěveckého
Máme
tradicisouboru
a zvyky,Klenota
ale nejsme rozděleni nepřátelstvím
Rozhovor představitelů tří křesťanských církví (Jednoty baptistů, Českobratrské církve evangelické a katolické
Máme
různou tradici a zvyky, ale nejsme rozděleni
církve)
Smazat
nepřátelstvím

20:30
Rozhovor
představitelů tří křesťanských církví (Jednoty baptistů,
Koncert pěveckého souboru Klenota
Českobratrské církve evangelické a katolické církve).

20:30
Koncert pěveckého souboru Klenota
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Nový radar
Na nebezpečné křižovatce Průběžná x U Cihelny byl instalován nový
upozorňovací radar na měření rychlosti. Tento radar obsluhuje obecní
policie a stahuje z něj data o průjezdech aut z okolních obcí, počty aut
překračujících povolenou rychlost. Výsledky budou použity k opětovnému jednání s dopravním inspektorátem, aby nám povolil instalaci
vyvýšeného přechodu, nebo brzdících pruhů. Zatím se nám nepodařilo
přesvědčit DI, že pro tuto křižovatku je nutné zajistit vyšší bezpečnost
pro chodce a vyjíždějící auta z ulice U Cihelny. Z jejich hlediska je bezpečnost vzhledem k provozu dostačující.

www.obeczdiby.cz
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Zdibské čarodějnice

muž bez domova

Těsně před konáním tradičních „Zdibských čarodějnic“ obdržel Obecní
úřad Zdiby informaci, že neznámá skupina se svolává po sociálních sítích
s cílem narušit veřejný pořádek v době konání akce. Neprodleně byla
vyrozuměna Policie ČR a Obecní policie Zdiby přijala adekvátní opatření. V místě pálení bylo nainstalováno LED osvětlení a firmou NETREX
byla zapůjčena otočná kamera s přenosem LTE na Úřadovnu OP Zdiby.
Strážníci ve spolupráci se starostou, místostarostou, najatými asistenty
prevence kriminality (security) prováděli kontrolu v obci, na stanovištích
a v místě pálení. Rozsáhlým dohledem na dodržování veřejného pořádku
se podařilo předejít možnému fyzickému napadení účastníků akce.

Strážníkům OP Zdiby se dne 18. 4. 2017 podařilo zajistit „uprostřed komunikace č. 608“ v Klecanech sedmadvacetiletého muže bez domova,
který pod vlivem alkoholu dlouhodobě obtěžoval občany ve Zdibech,
Klecanech, Husinci a Sedleci. Muž mluvit nesrozumitelně, tančil u komunikace a mluvil se křovím, proto strážníci požádali o pomoc Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje. Po téměř 1,5 hod.
vyjednávání jak s mužem, tak se zdravotnickými zařízeními se podařilo
strážníkům zajistit pobyt na záchytné stanici s možností následné péče
na psychiatrii. Muž byl za použití pout převezen vozidlem OP Zdiby
do nemocnice.
Luděk Wachtl, vedoucí OP Zdiby

Luděk Wachtl, vedoucí OP Zdiby

Kroužek „Mladý zdravotník“ se konal
pro děti ze Zš na Úřadovně Obecní policie
Kroužek „Mladý zdravotník“ se konal pro děti ze Základní školy Zdiby
na Úřadovně Obecní policie Zdiby.

Strážníci kontrolují rušení nedělního
a svátečního klidu
Strážníci Obecní policie Zdiby se zaměřují na kontrolu dodržování OZV
obce Zdiby č. 3/2015 ve znění pozdějších novelizací. Zejména se jedná
narušování veřejného pořádku při používání hlučných strojů a zařízení
o nedělích a svátcích (sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.) Za porušení vyhlášky může strážník uložit blokovou pokutu
až do výše 5000 Kč.
Luděk Wachtl, vedoucí OP Zdiby

Strážníci už začali řešit drobné krádeže
ve zdibském LIDLU
Obecní policie Zdiby byla vyrozuměna Policií ČR, že ve zdibském LIDLU
zajistila ostraha pachatele drobné krádeže. Strážník na místě ztotožnil
muže ve věku 70 let s trvalým bydlištěm na Úřadu městské části Praha 2,
který odcizil láhev rumu. Po lustraci byla uložena bloková pokuta
a vedoucí strážník následně provedl zápis do Rejstříku trestů, evidence
přestupků.
Luděk Wachtl, vedoucí OP Zdiby
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Karneval v sokolovně
Je sobota 18. 3. 2017 chvíli před 15. hodinou a sál sokolovny se
pomalu, ale jistě začíná plnit princeznami, čarodějnicemi, upíry,
vlky, beruškami, kovboji, fotbalisty, myškami a dalšími všelijakými bytostmi, začíná tradiční dětský karneval.

du různorodé, např. tužka a ořezávátko, kontejnery na tříděný odpad
a nejrůznější pohádkové a filmové bytosti. Tento rok se našlo opravdu málo lidí bez převleku. K tanci a poslechu hrála kapela Ex Forbes
Václava Havlíčka a všichni se bavili až do brzkých ranních hodin.

Masek dorazilo opravdu hodně, záleželo na zručnosti rodičů, někdo
masku vyráběl sám, jiný navštívil půjčovnu. Moderátorem dětského
karnevalu byl DJ Veselá Huba, který měl připraven program v pirátském duchu a děti od prvého okamžiku vtáhnul do karnevalového
reje, děti soutěžily, tancovaly, modelovaly zvířátka z balonků
nebo malovaly rodičům na obličej.

Na dětský karneval dorazila zástupkyně společnosti LIDL, aby naší
jednotě předala symbolický šek s částkou, kterou vybral LIDL v den
otevření 6. 2. 2017 nové prodejny ve Zdibech. Z každého nákupu
nad 300 Kč šlo 50 Kč do naší jednoty, obdrželi jsme šek ve výši
122 550 Kč. Za tento dar moc děkujeme. Obdržená částka bude použita na rekonstrukci sokolovny, která to již dlouhou dobu potřebuje.

Jako odměna pro rodiče byl na večer připraven karneval
pro dospělé, ani rodiče se nenechali zahanbit a na karneval dorazili
v převlecích, od lehkých děv až po baletní soubor. Masky byly oprav-
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Velikonoce ve Zdibech

Cesta za pokladem

Velikonoce patří k nejstarším svátkům. Podstatou bylo vítání přicházejícího jara, nového období vegetace. Svatý týden je významné období
křesťanského liturgického roku, ve kterém si připomínáme poslední týden
Ježíšova života, jeho smrt na kříži a vzkříšení. I letos se po Zdibech chodilo s velkým hlukem po vesnici, děti s řehtačkami honily Jidáše.
Magdalena Česneková

Poslední dubnový večer se již tradičně
slaví sletem čarodějnic. Letos se opět
sešly pohádkové bytosti již odpoledne,
aby s Kaštánkem Zdiby nachystaly
velkým i malým dětem na pohádkové
cestě dvanáct zastavení v zámeckém
parku ve Zdibech.
Po celé odpoledne byl pro děti a jejich
doprovod nachystán perfektní program.
Po vstupu do areálu dostaly děti hrací
plán s pohádkovými postavami a za každý splněný úkol získaly razítko a odměnu.
Mezi disciplíny patřil hod balónkem
u Sněhurky, další zastavení bylo u upletených vodnických sítí, kde zelený vodník
půjčoval pruty na lov rybek. Veliký souboj
v přetahování lana rozhodoval mušketýr,
pirátky předváděly lov perel za zlaté mince, ovečka skládala puzzle, Víly, Bílá paní
a Minnie trápily hlavolamy a poznáváním
předmětů, šašek házel s dětmi balonky

a u mnicha se házely kroužky na kužele.
Na konci cesty pak již číhala čarodějnice
se šedivými vlasy a oháněla se koštětem
a lákala děti k sobě. Za odříkání básničky
nebo zazpívání písničky si děti mohly
otevřít truhlu, kde byl schovaný poklad.
Každý si z něho mohl něco vybrat
a sáhnout si na živou čarodějnici!
Na závěr už jen rodiče opekli na ohýnku
dětem buřtíky a hodnotili dojmy své i zážitky dětí, zahráli si šachy nebo nakoupili
drobné dárečky.
Strašně moc děkuji pohádkovým dobrovolníkům, kteří si v dnešní uspěchané
době našli chvilku času, vyrobili si masky
a pomohli mi Cestu za pokladem připravit. Taky děkuji všem sponzorům
a drobným soukromým dárcům za předměty a dárky v čarodějné bedně.
Magdalena Česneková

Noc s Andersenem očima druháků ze ZŠ
V pátek jsme byli na Noci s Andersenem. Šli jsme do knihovny za paní Jandovskou,
která nám četla pohádku. Když jsme se vrátili, tak jsme si hráli na piráty. Nejvíc se mi
líbilo, jak jsme šli strašidelnou chodbou, protože to bylo velké dobrodružství.
Štěpán Homola
31. března byla Noc s Andersenem. Šli jsme do knihovny. Čekala tam na nás paní
knihovnice, četla nám plno hezkých pohádek. Pak jsme šli do školy. Bylo tam zamčeno. Piráti ji obsadili. Pak jsme hledali věci, zazpívali jsme písničku Dva roky prázdnin.
Z okna nám piráti spustili košík a dali jsme tam všechny věci a oni nám dali klíč.
Ve třídě jsme měli plno aktivit a večer byla stezka odvahy. Byl to můj nejlepší den.
Anetka Hlaváčková
…nejvíc se mi líbilo, že jsme se museli převléknout za piráty. Dělali jsme to
pro Bludného Holanďana a Margareth. Nakonec jsme mu odevzdali zlaťáky
a on si vzal svoji milovanou Margareth. A byli šťastní, až do smrti.
Barunka Seyfriedová
V knihovně to bylo výborné. Prohlíželi jsme si Čtyřlístek a detektivky. Pak nám paní
knihovnice začala číst různé jarní zvyky. Ve škole jsme si hráli na piráty. Chtěli jsme
pomoci Bludnému Holanďanovi a Margareth. Měli jsme vyplnit těžké úkoly. Třeba
projít zhasnutou chodbou se strašidly. Bylo to prostě výborné, protože to bylo strašidelné, velmi napínavé a zajímavé.
Cyril Nešpor
M. Procházka

M. Mikovcová

B. Seyfriedová
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divoká prasata
V poslední době opět hýbe veřejností problém s divokými prasaty, ke kterému se
vyjadřují obyvatelé postižených lokalit, novináři, komunální politici, laici i odborníci.
Expanze černé zvěře je široce publikována v tisku pod burcujícími titulky,
jako například „Válka s prasaty“ v deníku MF DNES ze 14. 3. 2017.
Faktem však je, že došlo k přemnožení černé zvěře a ani statisícové roční odstřely nestačí
k redukci její populace. Příčiny tohoto stavu jsou známé, řešení je však obtížné. Divoké
prase nemá kromě člověka v přírodě přirozeného nepřítele a jeho reprodukční schopnost
je vysoká. K ještě vyšším přírůstkům přispívá i to, že mláďata dříve dospívají, a tak se
do chrutí (páření) dostávají mladé bachyně. Starší pak mohou mít selata dvakrát v roce
a ta v případě mírné zimy všechna přežívají. K přemnožení přispívá i to, že divoké prase je
všežravec, který zkonzumuje vše, co najde v lese či na poli, včetně drobné zvěře
či mršin. Další příčinou je způsob zemědělské výroby, kdy je na mnohahektarových lánech
pěstována řepka či kukuřice, které po celé dlouhé vegetační období poskytují prasatům
obživu a kryt, ze kterého se v podstatě nemusejí vzdálit, a ani myslivci nemají šanci je
tam odlovit.
Prasata se však stahují i do blízkosti obydlených ploch, kde nacházejí obživu
na nevyužívaných parcelách, skládkách bioodpadu apod. Paradoxně zde mají větší klid
ve srovnání s ruchem v okolí silnic, turistických tras a cyklostezek. Důsledkem jsou škody
na polních plodinách, soukromých pozemcích i častější střety s lidmi či psy. Na rozdíl
od často prezentovaného názoru si nemyslím, že se divočáci stávají agresivnějšími.
Divoké prase neútočí na člověka, když není zraněno či nechrání mláďata. S případným
útokem proto může mít osobní zkušenost většinou myslivec, který se zúčastňuje lovu,
např. naháňky. Jisté však je, že divoké prase zaútočí na psa, který jej vyrušil, a také
na člověka, který se svého psa snaží ochránit. Pak záleží na rozhodnutí pána, zda pustí
svého psa volně do míst, kde se prasata vyskytují, a tím riskuje jeho zdraví či život.
Problém s prasaty se netýká jen mediálně známých lokalit, jako je Mníšek pod Brdy
či v Praze Černý most. I my jsme byli nuceni řešit stížnosti obyvatel na působení černé
zvěře. Například ve dnech 24. až 26. 2. 2017 se u poslední parcely sousedící
s klecanským hájem usídlila bachyně se čtyřmi selaty a snažila se proniknout přes plot.
Ve spolupráci se starostou a dalšími funkcionáři Klecan a také zvěrolékařem byly
zvažovány možnosti, jak ji odtud vypudit. Každý pochopí, že střílet bachyni od selat
je neetické a proti Mysliveckému řádu,
uspání narkotizační puškou nedoporučil
zvěrolékař. Nakonec byla bachyně vyplašena
hlukem a chemickou látkou používanou
na pachové ohradníky kolem silnic. Selata
byla odchycena a umístěna do Záchranné
stanice v Pátku u Poděbrad. Až trochu
odrostou, budou předána do zookoutků,
kde je budou moci vidět návštěvníci.
Dalším případem byla stížnost obyvatel
z lokality Holosmetky, kde jim prasata
rozryla pozemek. Na základě prohlídky
přímo na místě bylo doporučeno opatření
k zabránění škod. Tím se dostáváme
ke způsobu řešení problému s divočáky.
Nemá smysl házet vinu na myslivce, politiky a zákonodárce, zemědělce či dotčené
obyvatele. Jenom účelnou spoluprací všech je možno dosáhnout žádoucích výsledků.
S ohledem na to, že předmětem stížností jsou v převážné míře škody na nehonebních
pozemcích, na kterých nelze bez zvláštního povolení lovit, a také pro značné riziko střelby
kulovou zbraní v blízkosti obydlených míst, je třeba, aby byly bezvýhradně dodržovány
zákonné předpisy, případně byla legislativa upravena tak, aby lov na nehonebních
pozemcích byl účinnější. Dále se jedná o novele zákona, která by zemědělcům ukládala
povinnost rozčlenit velké obhospodařované plochy pomocí několikametrových pruhů
s nízkými plodinami, na kterých by bylo
možno divočáky snadněji odlovit. Majitelé
pozemků by neměli vyvážet biologický
odpad ze zahrady či domácnosti na hranice
svých pozemků, neboť tím prasata jen
lákají. Hlavně by si měli zabezpečit svůj
majetek řádným oplocením. Je jasné,
že betonová či zděná podezdívka zamezí
proniknutí prasat na pozemek. Není-li to
např. z finančních důvodů možné, dobrou
službu udělá „kari“ síť, kterou lze zpevnit
spodní část plotu. Další možností je pachový
nebo elektrický ohradník.
I když myslivci nezodpovídají za škody
způsobené na nehonebních pozemcích,
nezříkají se svého podílu na redukci stavů černé zvěře. Za poslední čtyři roky bylo
v honitbě Zdiby – Klecany uloveno 173 kusů, a to jak na společných honech,
tak i individuálně.
Ing. Jindřich Trpák
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Procházka s myslivci
V aprílovou sobotu dne 1. dubna uspořádali členové našeho
Mysliveckého spolku Zdiby – Klecany v pořadí již třetí procházku
pro děti s myslivci pod patronací větrušického Klubíčku. Sraz byl
ve 14 hodin na návsi a dostavilo se 19 dětí od nejmenších
až po školáky z Větrušic a Klecan v doprovodu maminek a také
několika tatínků. Je potěšitelné, že oproti loňsku přišlo dětí zase
více. Z našeho mysliveckého spolku se setkání zúčastnilo 10 členů
a mysliveckých hostů, někteří se svými loveckými psy.
Celá skupina se přesunula do větrušických zahrad, kde na úvod
myslivecký hospodář Antonín Matějka seznámil děti se zvěří, která se
vyskytuje v naší honitbě, ale i se zvěří, která žije jinde na našem území.
Děti podle obrázků poznávaly jednotlivé druhy a také se o jejich životě
dozvěděly mnoho zajímavého. Jak děti, tak dospělí kladli různé dotazy,
hlavně však na problémy s divokými prasaty.
Letos nebyli k vidění lovečtí dravci, zato se nám podařilo soustředit
pět psů různých loveckých plemen. Děti se tak mohly seznámit
s německým krátkosrstým ohařem, českým fouskem, anglickým
kokršpanělem a dvěma výmarskými ohaři. Viděli ukázky jejich výcviku
a práce na vlečce s bažantem a liškou, vystavování živé zvěře (křepelka)
a také přinášení (aport).
Potom následovala prohlídka krmných zařízení, tj. bažantího zásypu
a srnčích jeslí. Na závěr dostaly děti otázky z toho, co odpoledne viděly,
a za správné odpovědi byly odměněny sladkostmi. Na památku dostaly
všechny děti medaili s obrázkem jelena svatého Huberta.
Bylo to vydařené odpoledne i vzhledem k příjemnému, téměř letnímu
počasí.
Ing. Jindřich Trpák

www.obeczdiby.cz

Myslivost – pasování
Dne 23. února 2017 se konala výroční schůze Mysliveckého spolku
Zdiby – Klecany. Kromě zpráv funkcionářů o činnosti a hospodaření
za uplynulý rok proběhlo i pasování slečny Evy Samcové na myslivkyni a paní Andrey Svobodové a pana Jana Sobotky na lovce černé
zvěře.
Pasování, přijímání mezi myslivce, je důležitou událostí, kterou si každý
pamatuje po celý život. Probíhá tak, že je nový myslivec nejprve představen přítomným členům spolku. Pak je různými zkouškami zábavnou
formou prověřeno jeho odhodlání stát se myslivcem. Jeho znalosti jsou
testovány otázkami z mysliveckého života, někdy i s příměsí „myslivecké latiny“. Po tomto úvodu nastává vlastní slavnostní pasování, které
provádí buď myslivecký hospodář, předseda nebo některý starší zkušený
myslivec. Ten adepta, který poklekne na pravé koleno, třikrát jemně udeří
na levé rameno loveckým tesákem a přitom pronáší tuto pasovací formuli:
• První úder vedu k slávě české myslivosti, kterou hajme vždy a všude
s poctivostí.
• Druhý úder dávám jménem myslivosti pána, jemuž vděk a úcta budiž
vzdána.
• Třetí úder k poctě Hubertově platí, přízeň svou Ti patron náš rač
zachovati.
• Přijímám Tě do řad mysliveckých druhů, s přáním lovu zdar buď
vítán v našem kruhu.
Pasování je ukončeno předáním pasovacího listu a přípitkem.
Podobně probíhá i pasování na lovce černé zvěře, při příležitosti ulovení
prvního divočáka. Pasovací formule je následující:
• Prvním úderem Ti blahopřeji k ulovení prvního divočáka, jménem
svým a všech myslivců našeho spolku.
• Druhým úderem Tě
u příležitosti ulovení
Tvého prvního divočáka
přijímám do řádů lovců
černé zvěře.
• Třetím úderem Ti připomínám, abys za všech
okolností zůstal čestným
myslivcem a pracoval
k dalšímu povznesení
naší krásné české myslivosti.

květen 2017

představujeme:

Tomáš Pazdera

27 let, držitel zlaté medaile ze zimní deaflympiády a z mistrovství světa neslyšících ve snowboardcrossu.
Ve zkratce by se o něm dalo říct, že na jaký sport sáhne, v tom se mu daří. Když si jde
jednou začas zahrát squash, lákají ho místní borci do závodního týmu. Na tenisovém
kurtě je schopný odehrát nechytatelné míče. Před dvěma lety si splnil sen. Ve sportovním středisku Chanty-Mansijsku na Sibiři vyhrál 18. zimní deaflympiádu (olympiádu
sluchově postižených) ve snowboardcrossu.
Ale začněme pěkně popořádku. Sportovní geny zdědil Tomáš jak od mámy atletky,
tak i táty tenisty. Přestože v prvním roce života po zánětu mozkových blan přišel
o sluch, chodil jako malý do Sokola a rodiče ho postupně seznámili s několika, převážně
míčovými sporty, brácha Lukáš zase s atletikou. Ke svému handicapu se stavil vždy tak,
jako by nebyl. „Navážno“ si zvolil královnu sportu, konkrétně vrh koulí. Coby osmnáctiletý poslal šestikilovou kouli do vzdálenosti 15,09 metru a byl z toho světový juniorský
rekord neslyšících. O rok později skončil na letní deaflympiádě pátý. Ale pak jednou jel
s kamarády na hory, kde se zrovna konal evropský pohár ve snowboardu…
„Zaujalo mě to. Oslovil jsem tam lidi, kteří pořádali snowboardcrossový kemp, zda bych
se k nim mohl přidat,“ vysvětluje Tomáš. Zanechal atletiky a dal přednost bílým kopcům.
Aby mohl jezdit na týmové tréninky, pomáhal zkušeným závodníkům, dělal jim servis,
za což měl nárok na skipass a ubytování. Trénoval, sbíral zkušenosti. Po čase si ho všiml
Marek Jelínek, trenér českého reprezentačního týmu včetně olympijské vítězky Evy
Samkové, a ujal se ho. Své rady mu předává i samotná Eva. Čeští reprezentanti ho přijali
za svého. „Jsem rád, že mě Marek vzal do Czech Snowboardcross Teamu, díky němu
se každým tréninkem zlepšuji,“ podotýká k tomu Tomáš, který má na svém kontě nejen
deaflympijské zlato a světové prvenství, ale už také několik závodů mezi slyšícími.
Zatímco závody na zimní deaflympiádě musel Tomáš dle pravidel absolvovat
bez sluchadel, což byla obrovská zátěž na stabilitu a orientaci, v běžném životě díky nim
nemá problém s dorozumíváním. Obrovskou roli tady sehrála péče rodiny a logopedky –
komunikační dovednost bezprostředního Tomáše je opravdu skvělá. Vystudoval sportovní
management, ale „pracuje rukama“ – rekonstruuje byty a zahrady, přičemž většinu vydělaných peněz využije na sportovní vybavení a na soustředění. „Hodně mi tady pomáhá
i finanční podpora od Českého svazu neslyšících sportovců a Českého paralympijského
výboru,“ pochvaluje si jediný český handicapovaný sportovec, jenž dosáhl úspěchu
na letních i zimních deaflympijských hrách.
V současnosti nejúspěšnější neslyšící snowboardcrossař planety pilně trénuje. Nebyl by
to on, kdyby si nestanovil další cíl a šel za ním. Ten aktuální zní: vedle šampionátů neslyšících bodovat také v Evropských pohárech a FIS závodech slyšících. Proč ne? Vždyť
tenhle sympatický pohodář s úsměvem tvrdí, že „závody nemají uši“. Jeho handicap
není překážka. „Celý život se snažím být profesionálním sportovcem, tak v tom budu
pokračovat,“ je rozhodnutý Tomáš. Držíme palce!
Monika Langrová, Foto: Archiv Tomáše Pazdery

• Lovu zdar.
Pasování patří mezi myslivecké tradice, které je třeba
udržovat, a je potěšitelné,
že o myslivost projevují
zájem i ženy, a to jako
aktivní myslivkyně či jako
chovatelky loveckých psů
či dravců.
Ing. Jindřich Trpák
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Hledáme nové
kolegy
Společnost Hager Electro, přední světový výrobce
elektroinstalačních komponent a nejkrásnějších
vypínačů na světě, hledá posily do svého týmu
ve Zdibech u Prahy:

Produktový specialista
řízení svěřené produktové skupiny z oblasti distribuce
energie, systémů pro ukládání vedení nebo domovních
instalací
Technická podpora
interní a externí technická podpora a zpracování nabídek
Marketing manager
online marketing, koordinace tréninkového programu
pro profesionály, zodpovědnost za oblast 3D reklamy
a printu
Samostatný senior účetní
práce v IS, evidence a archivace dokladů, přiznání k DPH
a souhrnné hlášení
Nabízíme motivující platové ohodnocení, samostatnou práci
v mezinárodní firmě a přesto v malém rodinném kolektivu,
25 dnů dovolené, jazykové kurzy a další benefity.

Více informací najdete na www.hager.cz
v sekci Kariéra nebo kontaktujte
Moniku Skoupilovou
(monika.skoupilova@hager.cz).
Těšíme se na Vás!

