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PROGRAM OSLAV
750 LET OBCE ZDIBY
14. září 2016
STŘEDA

18:00 Poutní bohoslužba

místo konání: kostel Povýšení svatého Kříže ve Zdibech
Na 14. září připadá podle liturgického kalendáře zasvěcení zdibského kostela Povýšení svatého Kříže. Výraz „posvícení“ znamená
totéž co „posvěcení“. Posvícení se původně slavilo ve výroční den posvěcení kostela. V průběhu let často splynuly pojmy pouť
a posvícení.

15. září 2016
čtvrtek

18:00 VUS Ondráš

místo konání: Sokolovna ve Veltěži
V současné době působí v České republice jako jediné profesionální těleso svého druhu, které patří ke špičce ve svém oboru.
Soubor je tvořen mladými talentovanými umělci, ať již tanečníky, hudebníky či zpěváky. Inspiraci čerpá z lidové tradice, z projevu
nejlepších zpěváků a vynikajících primášů a z dlouholetého působení uměleckého vedoucího Jaroslava Juráška.
VUS ONDRÁŠ se dramaturgicky zaměřuje především na národopisné oblasti Moravy a Čech. V repertoáru se však nezřídka objevují
i programová čísla, jejichž inspirací se staly lidové tance a melodie regionů Slovenska, Maďarska, Rumunska apod. Soubor
připravuje i samostatné hudební programy, a to jak v podobě vystoupení svých cimbálových muzik, které hrají k poslechu i tanci,
tak i v podobě hudebních koncertů, ve kterých často dochází k prolínání hudebních žánrů (folklor, vážná a etnická hudba) a v nichž
často spoluúčinkují osobnosti folkloru, ale také osobnosti a skupiny z jiných žánrů (např. Felix Slováček, Jaroslav Svěcený, Pavel
Šporcl, Zora Jandová, český chlapecký sbor Bonipueri, apod.). Kromě spolupráce s těmito osobnostmi je snahou souboru rovněž
vyhledávat a široké veřejnosti představovat nové, doposud „neobjevené“ talentované zpěváky a muzikanty.
VUS ONDRÁŠ každoročně uskuteční 150 až 200 vystoupení po celé České republice a s úspěchem reprezentuje i v zahraničí,
kde získává vedle řady ocenění i své nové příznivce.

16. září 2016
pátek

18:00 Doktor Triceratops

místo konání: Stejskalův dvůr
Pražská metalová kapela Doktor Triceratops vznikla již v roce 1986. Z původních zakládajících členů souboru dnes v kapele působí
jen kytarista a kapelník Michal Randy Rotter. Kapela také za dobu svého působení výrazně změnila styl z původního speed metalu
na moderní ostrý crossover. Tento přerod nebyl bezbolestný. Během působení kapely na české scéně se v souboru vystřídalo více
než 25 muzikantů. Kapela hraje výhradně vlastní skladby s českými texty.

19:30 Vilém Čok & Bypass

místo konání: Stejskalův dvůr
Vilém Čok je zpěvák, baskytarista a nepřehlédnutelný člen legendární kapely Pražský výběr, jejíž výraznou tváří byl spolu
s Michaelem Kocábem.
V roce 1978 založil punkovou skupinu o třech členech nesoucí název Zikkurat. Zlom ale přišel v únoru roku 1981, kdy se Vilém
Čok stává členem kapely Pražský výběr, kde nahradil Ondřeje Soukupa. Skupina ale byla zakázána, a tak Čok vystupuje se skupinou Moped. Roku 1986 komunistické úřady trochu slevily a Pražský výběr se na scénu vrací. Vilém Čok ale při tom stíhal
i hostovat ve skupině Stromboli (s Bárou Basikovou), kde působil jako zpěvák a baskytarista.

po skončení koncertu OHŇOSTROJ
místo konání: Stejskalův dvůr
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11:00 Přednáška Mgr. Ireny Benkové (Ústav archeologické památkové péče středních Čech, p.o.)
místo konání: prostory Špejcharu

11:30 Slavnostní bohoslužba

místo konání: kostel Povýšení svatého Kříže ve Zdibech

po skončení vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Zdiby
místo konání: kostel Povýšení svatého Kříže ve Zdibech

13:00 Slavnostní zahájení oslav 750 let obce Zdiby
místo konání: Stejskalův dvůr

Požehnání hasičského praporu
místo konání: Stejskalův dvůr

13:45 Přednáška o první písemné zmínce Zdib Mgr. Romana Kolka
(Státní okresní archiv Praha-východ)

místo konání: prostory Špejcharu

14:30 Zayferus – ukázky dravců pro veřejnost
místo konání: Stejskalův dvůr

14:00 Jan Jiráň & BOTAFOGO
místo konání: Stejskalův dvůr

Jan Jiráň je českým hudebníkem, hercem, pedagogem (externě na DAMU). Členem Ypsilonky je od roku 1987.
Většina písniček pro Botafogo se zrodila z Jiráňových autentických deníkových záznamů – texty v odžibvejštině tak kupříkladu
vznikly na základě pracovního pobytu v Kanadě a první verze španělských písniček zase Jan Jiráň psal klacíkem do písku pláží
na Menorce. „V Jendových textech se odráží jeho životní filozofie i prožitá bolest, ale své zážitky dovede zabalit do humoru
a poezie,“ míní herečka a bývalá zpěvačka Botafoga Markéta Plánková. „Díky nadhledu, který jim dává, nejsou jeho písničky
vůbec smutné a bolestínské. Navíc si myslím, že se v textech, které zpívám já, docela dobře trefuje do ženského pohledu na svět –
je vidět, že nás docela chápe.“
V hudbě se podle Jana Jiráně setkává více vlivů – kupříkladu městský folk, který hrával s Martinem Stropnickým, bigbeat nebo
etno. Určující však zůstává jeho milovaná bossa nova. „Dnes je bossa nova trošku víc in, protože se latina začala všeobecně víc
poslouchat,“ konstatuje Jan Jiráň. „Ale já jsem ji hrál už v době, kdy nikoho nezajímala.

16:00 představení Ochotníků Zdiby
místo konání: Stejskalův dvůr

Ochotníci Zdiby Vás srdečně zvou na představení hry Marca Camolettiho NA SPRÁVNÉ ADRESE. Přípravy na premiéru jsou v plném
proudu, finišuje také výroba kulis, na kterých se mimo jiné podílel i malíř a scénograf Vojtěch Kolařík.
Děj této komedie se odehrává v pařížském bytě odkvétající kabaretní hvězdy Georgette, která zde pronajímá pokoje. A tak spolu
na jedné adrese bydlí ještě klavíristka Jeanine, malířka Jacqueline a služebná Marie-Louisa. O tom, že soužití žen takto rozdílných
temperamentů není jednoduché, nás přesvědčí hned úvod hry. Všechny obyvatelky bytu se nezávisle na sobě rozhodnou radikálně
změnit život a všechny (opět bez vědomí těch ostatních) si podají inzerát. Majitelka bytu hledá nového nájemce, pianistka žáka, malířka
model pro obraz Spartaka a služebná životního partnera. Všechny čtyři inzeráty mají náhodně stejnou značku: P.P.S., která však každá
znamená něco jiného. Pak už jen zvoní zvonky u dveří a přicházejí zájemci... Nebyla by to ale snad nejúspěšnější hra známého autora
komedií Marca Camolettiho, kdyby hned od začátku nezačalo docházet k zásadním nedorozuměním.

18:00 Jiří Šámal – Hang Drum
místo konání: Stejskalův dvůr

Jiří Šámal zahraje na unikátní hudební nástroj. Švýcarský skvost Hang (častěji označován jako Hang Drum) je zcela jedinečný
svým tvarem připomínajícím UFO a hlavně nádherným a nenapodobitelným harmonickým zvukem, který vás okamžitě okouzlí.

19:00 ABBA STARS revival

místo konání: Stejskalův dvůr
Skupina ABBA STARS oslaví letos na podzim dvanáctileté výročí svojí existence. Během této doby se skupina ABBA STARS stala
jednou z nejúspěšnějších světových revivalů, odehrála přes velké množství koncertních vystoupení u nás i v zahraničí a získala si
respekt fanoušků i kritiků. Má na svém kontě 2 CD, mnoho televizních vystoupení a několik zajímavých cen – jednu z francouzské
televize FT 1 z podzimu 2009 ze soutěže – Nejvěrnější dvojníci na světě! Soutěž sledovalo 70 milionů diváků.

Během oslav budou zajištěny atrakce pro děti – skákací trampolínky, šlapací autíčka, skluzavky, kolotoč
a balónky. K občerstvení cukrová vata, trdelník, popcorn, bramborové spirálky, vína a klasické občerstvení. Bude také probíhat výstava výtvarných pracích dětí ze Základní a Mateřské školy ve Zdibech.
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K 750. výročí první písemné zmínky o Zdibech
Letos si připomínáme významné jubileum, tři čtvrtě tisíciletí od nejstaršího písemného záznamu o Zdibech. Je tak vhodné zde přiblížit
jeho bližší okolnosti.
Přestože bylo území dnešní spojené obce Zdiby osídleno prakticky
souvisle už od mladší doby kamenné, 5. tisíciletí př. n. l., první písemná
zmínka o Zdibech, a to ještě ne přímo o vsi samotné, pochází „až“
z 2. července 1266. Toho dne byla v domě králova komorníka Ondřeje latinsky sepsána listina, kterou týž komorník a královský maršálek Zdislav1
potvrzují Martinovi, opatu břevnovského kláštera, koupi fojtství [rychty]
ve vzdáleném Broumově.
V listině, vydané snad v zastoupení nepřítomného krále, je uveden
na místě svědků relativně značný počet devatenácti šlechticů z různých
míst Čech, z nichž minimálně část byla patrně v nějakém vztahu
ke klášteru. Jména oněch svědků: Budislav z Řeže [?], Řehník z Litovic
[otec pozdějšího biskupa Jana IV. z Dražic], Chotěbor z Lipna [u Postoloprt?], Protiven z Onšova [syn nejvyššího zemského sudího], Vícemil
z Radovesnic [u Kolína], Ranek z Přerova [nad Labem, snad nájemce
tamního statku zmíněného břevnovského kláštera], Čiruk [?] z Korců [okr.
Nymburk, nyní Kolín], Zvěst ze Zdib, Přibyslav ze Sluh, Bořislav z Chotovin [o. Tábor], Bohuslav z Budihostic [u Velvar, původně statek břevnovského kláštera], Radslav ze Suchdola [dnešní MČ Prahy, příp. obec
u Kutné Hory], Sudoměr z Kovanic [o. Nymburk], Milhost z Lubodřan
[z Libodřic, o. Kolín], Ranek ze Kšel [o. Kolín], Witmar z Třeboradic, Jakub
z Čakovic [u Štětí?], Ratmír z Kamenice, Bohusal z Kovářova [o. Písek].
Místní jméno Zdiby podle jazykovědců znamená ves Zdibů, rodiny Zdibovy. Osobní jméno Zdib, příp. odvozené Zdibec, vzniklo zkrácením jména
Zdibor. Osobní jméno Zvěst, ze staročeského zvěstý = známý, bylo
doloženo např. v listinách z let 1192 nebo 1208-1211, potom v deskách
zemských r. 1318.
Lze doplnit, že listina, uložená v Národním archivu v Praze, vznikla
v období válek „krále železného a zlatého“ s bavorskými vévody, zakládání měst, padesát let před narozením Karla IV.

Pro srovnání, přehled nejstarších písemných zmínek o okolních lokalitách: Veltěž ji má pouze o devět let mladší, z dubna 1275, Brnky již
z r. 1227 (případně 1233), Přemyšlení až z doby vlády Karla IV., r. 1352
(resp. 1351); Řež ve falzu k r. 1088, i s Husincem pak r. 1227, též Bořanovice 1227, Líbeznice 1236, Klecany až r. 1309 (resp. 1316). Starší
zmínky lze najít na straně k Praze, Chabry již z r. 1092 (dále 1273), Bohnice 1158, Březiněves 1159 atd.
Je možné, že již ve 13. století část Zdib tvořila svobodný statek.
Ve 2. polovině 14. století byly Zdiby rozděleny na tři až čtyři části. Podobně jako v řadě dalších lokalit kolem pražských měst, tyto části přecházely
ve vlastnictví zejména zámožných pražských měšťanů. V roce 1356 tak
koupil novoměstský měšťan Pešek Děkan některý dvůr in Sdib od Václava Weitenbechera. V roce 1361 Mikuláš Bradáč ze Zdib dal (jiný) zdejší
majetek klášteru augustiniánek u sv. Kateřiny na Novém Městě pražském. Z dalšího dílu vsi bral roční plat v 80. letech 14. století staroměstský měšťan Pešlin Litoměřický. Řád augustiniánek patrně do husitských
válek většinu vsi spojil ve svém vlastnictví, minimálně části všech čtyř
dnes spojených vsí, Zdiby, Veltěž, Přemyšlení i Brnky, však patřily ještě
podle urbáře z r. 1406 právě břevnovskému klášteru.
Poznámky
1 Ondřej z Všechrom, též z Říčan, nejvyšší komorník českého krále Přemysla Otakara II. v letech
1260/62‒1275/77; Zdislav z Darové, nejvyšší maršálek krále 1253/62,1266/77.
Zdroje:
Codexdiplomaticus et epistolarisregni Bohemiae, V/1, Praha 1974, s. 707n.
Antonín Profous, Jan Svoboda, Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny,
díl 4. S‒Ž, Praha 1957.
Jiří Úlovec, Tvrz a zámek ve Zdibech u Prahy, Castellologicabohemica 8, 2002, s. 277–296.

Mgr. Roman Kolek
ředitel SOkA Praha-východ

Prezentace VÚGTK, v.v.i. k výročí 750 let obce Zdiby
V pátek 16. a v sobotu 17. září bude probíhat ve Špejcharu Zdiby prezentace
Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i. k výročí
750 let obce Zdiby.
1. Topografické mapy armády České republiky současné, v měřítkové řadě 1:25 000,
50 000, 100 000 250 000 a některé historické topografické mapy z území a okolí 		
obce Zdiby.
2. Historické mapy z území Zdib a okolí jak vojenského, tak civilního charakteru.
3. Civilní základní mapy ČÚZK v měřítkové řadě 1:10 000, 25 000, 50 000, 100 000 		
z území a okolí obce Zdiby.
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4. Letecké snímky jak měřické, tak i pohledové z území a okolí obce Zdiby v čase,
tj. současné i historické.
5. Ukázka mobilní soupravy geografického zabezpečení (armádní vozidlo TATRA + 		
přístřešek), zapůjčené i s obsluhou z VGHMÚř Dobruška – Geografické služby AČR
(používáno v misích AČR).
6. Ukázka přístrojového vybavení VÚGTK, v.v.i. používaného k plnění
vědecko-výzkumných úkolů VÚGTK, v.v.i.
Ing. Karel Raděj, CSc., ředitel VÚGTK

www.obeczdiby.cz
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Po stopách naší minulosti
Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na poutavou přednášku o nejnovějších archeologických nálezech odkrytých v letech 2007-2016 na území
Přemyšlení, připravenou archeologem L. Balounem z Ústavu archeologické
památkové péče středních Čech. Chybět nebude velkoplošná projekce
barevných fotografií ani prohlídka originálních archeologických nálezů.
V průběhu projekce společně nahlédneme do mnoha koutů běžného života
našich vzdálených prapředků. Seznámíme se s keramickou výrobou, se
zpracováním zvířecích kostí a parohů, nebo také s produkcí železa a barevných kovů. Závěr přednášky bude věnován neméně zajímavému tématu
o pohřbívání v pravěku.

15. září 2016

v prostorách Špejcharu pro školy – dopoledne

17. září 2016

v prostorách Špejcharu pro veřejnost – dopoledne
Mgr. Irena Benková,
ředitelka Ústavu archeologické památkové péče středních Čech

Nové pravěké osídlení z Přemyšlení
Počátkem července 2016 byl na poli, poblíž silnice Na Brnky zahájen záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou silnice a navazujících
inženýrských sítí. V prostoru nově vznikající pomístní komunikace bylo
nalezeno a postupně odkryto několik desítek pravěkých situací z různých
období pravěku. K těm nejstarším náleží sídlištní objekty z neolitu pocházející z období, kdy se na našem území zformovaly první zemědělské
kultury zabývající se převážně zemědělstvím a chovem domestikovaných
zvířat. Z tohoto období pochází několik mělkých nepravidelně zahloubených jam s výrazně tmavší výplní obsahující zlomky kamenných nástrojů
a zdobenou keramiku. Ze samého závěru eneolitu, tedy navazující etapy
lidského vývoje, pochází trojice kostrových pohřbů náležejících ke kultuře
vyrábějící krásně zdobené zvoncovité poháry. A právě jeden z těchto
specificky zdobených keramických pohárů společně s dalšími nádobami,
byl přibližně před 4. tis. lety vložen do hrobu zemřelého jako milodar.
Obě výše zmíněná období pravěku byla však v celkovém kontextu archeologického výzkumu zastoupena víceméně okrajově. Nejvýraznějším
obdobím, které zanechalo na lokalitě nejvýznamnější stopy, bylo období
starší doby železné. Lidé si v tomto časovém úseku stavěli polozahloubené domy pravděpodobně se sedlovou střechou, se stěnami vyplétanými

proutím a omazávanými hlínou. A právě pozůstatky těchto polozemnic
se do dnešních dnů dochovaly jako relikty obdélných či oválných jam
s rovnou či jinak nepravidelně upravenou podlahou. Z tmavých výplní
zaniklých domů bylo získáno enormní množství režné užitkové keramiky,
zlomků zvířecích kostí a také značné množství železných nástrojů
nebo jejich částí. Pravděpodobně nejzajímavějším předmětem, nalezeným ve výplni jedné z polozemnic byl kompletní železný nůž se zachovalou kostěnou rukojetí. Kromě objektů obytného charakteru se podařilo
zdokumentovat také několik rozsáhlých soujámí interpretovaných jako
„hliníky“, tedy objekty primárně sloužící k těžbě materiálu využívanému
pro omazávání proutěných konstrukcí stěn či jako zdroj suroviny
pro výrobu užitkové keramiky.
Výše prezentované polykulturní pravěké osídlení v naznačeném rozsahu
je však nutno chápat jako součást mnohem většího sídelního areálu,
jehož hranice se nám doposud nepodařilo vymezit. Určité doplňující informace nám poskytují obdobné archeologické výzkumy z blízkého okolí.
Mgr. Lukáš Baloun
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, p.o.

5

ZDIBSKÝ Z PRAVODAJ

Posílení autobusové dopravy

VE ZDIBECH VYROSTE NOVÁ PRODEJNA LIDL

Na základě našich podnětů a petice Zdib a okolních obcí, nám zaslal
stanovisko ohledně posílení autobusové dopravy a zřízení pruhu
pro autobusy v ulici Ústecká Ing. Jan Prokop z ROPID, který zveřejňujeme v plném znění:

V těchto dnech zahájila společnost Lidl ve Zdibech stavbu zbrusu nové prodejny.
Celkový počet svých prodejen tak zvýší na 232. Prodejna nové generace zde bude
otevřena v lednu příštího roku.

Vážený pane místostarosto,
děkuji za zaslané podněty a současně si Vám dovoluji oznámit, že dne
12. července 2016 proběhlo na Krajském úřadě Středočeského kraje jednání ve věci posílení veřejné hromadné dopravy ve Vaší oblasti.
S potěšením Vás informuji, že od 28. 8. 2016 je plánováno zavedení
dvou zcela nových spojů v ranní špičce a zkrácení intervalu v odpolední
špičce z dosavadních 15 minut na 12 minut na linkách 371 a 374. Nově
zavedené spoje by měly být dle dostupných informací hrazeny z rozpočtu
Středočeského kraje.
Situaci po zavedení parkovacích zón budeme pečlivě sledovat na všech
příjezdových trasách ve směru na Prahu 8 a v prostředcích veřejné hromadné dopravy budou prováděny přepravní průzkumy. V této souvislosti
budeme i nadále spolupracovat se všemi dotčenými obcemi, abychom
společně předešli přeplňování vozidel cestujícími (překračování standardů
kvality přepravních služeb). Správné nastavení kapacity autobusových
linek je nutné realizovat také z důvodu blížících se výběrových řízení
na autobusové dopravce, které je nutné v součinnosti se Středočeským
krajem uskutečnit nejpozději v průběhu roku 2018.
Ve věci záchytných parkovišť uvádíme, že ROPID se ve spolupráci s HMP
podílí na zpracování projektu „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“.
Na základě tohoto projektu by měly být čerpány finanční prostředky
z evropských fondů mj. na vybudování záchytných parkovišť. Pro úplnost
uvádíme, že aktuálně se zpracovává projekt vyhrazeného pruhu pro autobusy v ulici Ústecká na území HMP.

Ve Zdibech byly zahájeny stavební práce na nové prodejně. Ta bude postavena
podle moderního konceptu, který byl představen koncem loňského roku v Berouně.
Budova prodejny se bude od starších typů prodejen lišit již na první pohled moderním
architektonickým pojetím, vstupním zádveřím, vzdušným, velkoryse pojatým prostorem
prodejny s dostatkem denního světla, který umocní méně barev v interiéru či použité
osvětlení. Novinkou budou například širší uličky, větší úsek čerstvých potravin, komfortní
odkládací prostor u pokladen nebo toalety pro zákazníky s přebalovacím pultem.
„V novém konceptu našich prodejen myslíme především na zákazníky, kterým přinese
komfortnější nakupování od začátku až do konce. Snažíme se tak vyjít vstříc jejich
potřebám, jež se za poslední roky výrazně změnily. Neméně důležití jsou pro nás ale naši
zaměstnanci, kterým tento stavební koncept přinese kromě optimalizovaného uspořádání skladových ploch například velkorysé zázemí včetně terasy umístěné v prvním
patře budovy. Samotná prodejní plocha pak bude jednopodlažní,”okomentovala výstavbu
Zuzana Holá, tisková mluvčí společnosti Lidl.
Na pohodlí zákazníků je myšleno i na parkovišti. Všechna parkovací místa budou oproti
současnému standardu 2,5 metru o 20 centimetrů širší.
Velmi důležitým aspektem nové budovy je její šetrnost k životnímu prostředí. Budova bude využívat energeticky úsporné a zároveň příjemné LED osvětlení. K ochraně
životního prostředí přispějí lepší tepelně izolační vlastnosti budovy a především použití
ekologických chladicích technologií. Využíváno bude rovněž odpadní teplo z vybraných
technologií, čímž se sníží celková energetická náročnost prodejny.

S pozdravem
Ing. Jan Prokop | Odbor příměstské dopravy
Vedoucí odboru

zachráněný les na Zlatém Kopci
Obec Zdiby zakoupila kácením ohroženou část lesa u Zlatého kopce a zabránila tak jeho
vymizení (informovali jsme v minulém čísle). Následně se chystáme provést vyklizení
černé skládky, na kterou již máme získanou dotaci, úklid lesa, prohlídku a nutné vyčištění dřevin dendrologem. Ve spolupráci s vámi bychom mohli les upravit do podoby, kterou
sami navrhnete, a to zkreslením vašich návrhů architektem, a žádostí o dotaci na tuto
úpravu. Není nemožné zde umístit i nějaké jednoduché dřevěné tělocvičné prvky, zřídit
klidové koutky pro nejmenší, zkulturnit jezírka apod.
Chtěl bych vás proto požádat o zaslání vašich nápadů a námětů na moji adresu
zacek@obeczdiby.cz . Společnou brigádu a první seznámení se zpracovanými vašimi
návrhy bych rád uskutečnil v říjnu 2016 u ohně s buřty a občerstvením.
Těším se na vaše náměty a přeji hezký konec prázdnin.

Jiří Žáček

inzerce

Dětská burza
Zdibské mamči pořádají
v sobotu 10. 9. 2016 od 14 do 17 hodin
dětskou podzimně-zimní burzu
na hřišti u Sokolovny.
Přijďte si nakoupit, prodat nebo jen strávit
s námi příjemné odpoledne.

Těšíme se na vás.
Registrace pro prodávající a info:
holubovaivca@seznam.cz
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kontakty

SLOVO STAROSTY

OBECNÍ ÚŘAD ZDIBY
Průběžná 11, 250 66 Zdiby

policie, která pořádá výlety na člunu
po Vltavě a hráč HC Sparta Praha Jiří
Černoch pořádá autogramiádu. Bližší
informace k oslavám 750 let Zdib najdete
uvnitř ZZ.

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
telefon: 284 890 215
e-mail: starosta@obeczdiby.cz
Místostarostové
telefon: 284 890 220
e-mail: zdiby@obeczdiby.cz
Sekretariát
telefon: 284 890 013
e-mail: dobrevova@obeczdiby.cz
Účetní
telefon: 284 890 217
e-mail: ucetni@obeczdiby.cz
Evidence obyvatel, ověřování podpisů, vidimace listin
a pokladna
telefon: 284 890 760
e-mail: uhlova@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
telefon: 725 026 762
e-mail: info@hasicizdiby.cz

Zdibský zpravodaj
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Evidováno Ministerstvem
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Jan Tvrdý, Zdeněk Jurkeník,
Jiří Žáček.
Editor:
MUDr. Milan Sedlák
Vychází nepravidelně.
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750 let Zdib
návrhy
na ocenění
Při příležitosti výročí
750 let první písemné
zmínky o obci Zdiby,
připravujeme v rámci
oslav ocenění několika občanů, kteří významným způsobem
reprezentují obec Zdiby
na poli společenském,
kulturním, vědeckém,
sportovním nebo
v oblasti vzdělávání.

Vážení spoluobčané,
blíží se nám oslavy 750 let Zdib a při této
příležitosti vydáváme tento speciální ZZ,
který je zaměřený především na kulturu
a chystané oslavy. Příští číslo ZZ se bude
věnovat územnímu plánu, kde se seznámíte se stanovisky některých odborníků
a také s názory zastupitelů. Týden
před oslavami budete mít možnost se
účastnit Slavnosti pravého a levého
břehu, kde bude mít stanoviště i Obecní

Součástí slavností bude i losování věcných cen, které bude probíhat po všechny
3 dny, kdy si za 50 Kč zakoupíte lístek
s číslem, který bude v osudí od okamžiku
Vašeho zakoupení až do ukončení slavností nebo dokud nebudete vylosováni.
Proto ti, kteří si zakoupí lístek již
ve čtvrtek, budou mít možnost být
vylosováni každý den. Při losování musí
být výherce přítomen, pokud nebude přítomen, lístek se vrací do osudí a losujeme
dalšího výherce. Výtěžek bude věnován
ve prospěch družstva malých hasičů.
Naším přáním je, aby si tyto oslavy
a akce užili všichni společně bez ohledu
na rozdílnost jejich politického smýšlení.
Jan Tvrdý

Úklidová neděle 16. 10. 2016
Rád bych s dostatečným předstihem zveřejnil termín „Úklidové neděle“,
která se bude konat, jako každoročně, třetí neděli v říjnu 16. 10. 2016.
Chtěl bych tuto akci spojit s úklidem našeho lesa na Zlatém kopci, který
jsme nově získali. Možná by nebylo od věci ho nějak příhodně pojmenovat.
Máte-li nějaké nápady, sem s nimi. Předpokládám, že do termínu Úklidové
neděle bude vyklizena skládka a proveden dendrologický posudek
na porosty lesa. Těším se na odpolední posezení u ohně s buřty (po ukončení brigády) a na náměty pro další úpravy.
Jiří Žáček

Nominovat můžete občany s trvalým pobytem
v obci Zdiby minimálně
5 let. Nominovaní musí
splňovat věkovou kategorii 5-102 let.
V nominaci uveďte:
Kdo nominuje, jméno
a příjmení nominovaného, oblast, ve které
vyniká, dosavadní úspěchy, za které si zaslouží
ocenění.

inzerce

Nominace zašlete
e-mailem na adresu
podatelna@obeczdiby.cz
nebo předejte osobně
na obecním úřadě.
(red)
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Nejen výjezdy, ale i prevence patří mezi činnost dobrovolných hasičů
Činnost sboru
V aktuální době je hlavní náplní Sboru dobrovolných hasičů ve Zdibech příprava na zápis
dětí do kroužku Mladých hasičů a dvou společenských událostí. První z nich je Slavnostní požehnání hasičského praporu, který se nám díky daru obce podařilo pořídit. Druhou
akcí je Hasičské sportovní odpoledne, kde vám týmy tvořené dobrovolnými hasiči
předvedou závody v požárním útoku. Více podrobností najdete na pozvánkách níže
a na našich webových i facebookových stránkách. Budeme velmi rádi, pokud se přijdete
podívat a podpořit nás.
Přehled aktivit výjezdové jednotky
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Zdiby vyjížděla v posledních měsících
k několika událostem. Jednalo se o požár, likvidaci nebezpečných stavů či asistenci
rychlé záchranné službě. Níže přikládáme stručný seznam výjezdů. Vzhledem k častým
potížím s bodavým hmyzem byla jednotka vybavena dvěma ochrannými obleky „sršeň“.
Seznam výjezdů k 11. 8. 2016
7. 6. Zdiby-Zdibsko
25. 6. Zdiby-Brnky
4. 7. Zdiby-Brnky
11. 7. Zdiby
			
14. 7. Zdiby
14. 7. Zdiby-Brnky
			

Požár autolakovny
Spadlý strom na cyklostezce
Spadlý strom na cyklostezce
Likvidace nebezpečných stavů – nahlášena výbušnina
v budovách školy
Likvidace uniklých pohonných hmot v ulici Průběžná
Asistence rychlé záchranné službě – transport zraněné 		
osoby z těžko dostupného terénu

26. 7. Zdiby

Čerpání vody na křižovatce ulic Pražská a Průběžná

Mimo akutní zásahy byla jednotka aktivní i v oblasti prevence. Přijali jsme pozvání
od Mateřské školy v Bášti, kde jsme žákům předvedli ukázku hašení dřevěného modelu
rodinného domu. Děti měly možnost nejen si prohlédnout hasičskou techniku,
ale na vlastní kůži si mohly vyzkoušet výstroj a výzbroj hasičů. Byly jim také zodpovězeny dotazy ohledně hašení požárů a vybavení, které k tomu slouží. Stejná ukázka byla
uspořádána na hřišti u sokolovny ve Veltěži i pro děti z Mateřské školy ve Zdibech. Paní
učitelky obou mateřských škol nám vyslovily velké poděkování, jelikož to pro děti bylo
naučné a velice zábavné.
Kroužek Mladých hasičů
V sobotu 7. května 2016 se děti z naší přípravky zúčastnily Setkání hasičských přípravek
v Čelákovicích, kde předváděly záchranu lidí, zvířat a odstraňování nebezpečných volně
plovoucích předmětů při záplavách. Scénka se dětem velice povedla a byly za ní odměněny velkým potleskem, diplomem a dárkovými taškami.
I tento rok jsme si na poslední kroužek pro děti připravili„Dobrodružnou stezku“,
na které zužitkovaly získané znalosti. Děti byly rozděleny do skupin a postupně vyrazily
na cestu, kde byla rozmístěna stanoviště s úkoly, za které získávaly body. V závěru bylo
pro děti a jejich rodiny připraveno malé občerstvení. Po vyhodnocení soutěže dostaly
všechny děti za své působení v kroužku čestný diplom a sladkou odměnu.
Poděkování za pomoc
Pro naše Mladé hasiče se nám letos podařilo získat dotaci z Hasičského fondu NADACE
AGROFERT, díky které jsme mohli kroužek vybavit 35 dětskými stejnokroji a vozíkem
pro převoz techniky na požární útok, který děti od letošního roku nacvičují. Jmenovitě
bychom chtěli poděkovat za finanční či materiální pomoc, kterou kroužku Mladých
hasičů věnovali starosta Jan Tvrdý, místostarosta Jiří Žáček, Jana Bartošová, Markéta
Vylitová a pan Kozlovský.
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Nový farář v našem kostele
Od 1. července 2016 máme v našem kostele Povýšení sv. Kříže
nového pana faráře P. Kamila Vrzala. Náš původní pan farář Pietr
Prechocki byl jmenován do farnosti Kralupy nad Vltavou jako farní
vikář. Přejeme mu hodně štěstí a zdraví v novém působení.
Pane faráři z jaké farnosti jste k nám přišel? Nebo je to Vaše první
farnost?
Dobrý den všem čtenářům. Do farnosti Odolena Voda, do které patří váš
kostel Povýšení sv. Kříže ve Zdibech, jsem přišel z farnosti Uhlířské Janovice, kde jsem působil 7 let. Odolena Voda je moje druhá samostatná
farnost. Knězem jsem již 11 let.
Je to běžná věc, že se faráři čas od času ve svých farnostech mění?
Změna ustanovení nás kněží ve farnostech je běžná věc. Změny ustanovení patří k charakteru naší kněžské služby a vždy vycházejí z potřeb
diecéze a nebo i z potřeb kněze samotného. Jako kněží jsme biskupovi
povinováni poslušností. Jsme-li někam posláni, musíme jít. Je však třeba
dodat, že změny se nedělají nahodile. Chystají se dlouho dopředu.

Akademický malíř Václav Černý (*1953)
Pan Václav Černý z Veltěže navrhl pro 750 let Zdib ocenění, dále pak se
podílel na opravách pomníku Mistra Jana Husa ve Zdibech a Pomníku
padlých ve světové válce před obecním úřadem. V současnosti pomáhá
řešit obnovu a finální podobu křížku na křižovatce ulic Průběžná
a Formanská.

V současnosti se kromě portrétování zabývá především tvorbou abstraktního umění.
Václav Černý se vyučil písmomalířem. V letech 1974-1978 studoval
na Střední výtvarné škole V. Hollara v Praze. V letech 1978-1984 studoval
AVU v Praze obor malba u prof. Součka. Od roku 1985 spolupráce
a arch. M. Hrubým a ak. mal. I. Peterkem na četných realizacích
do architektury (do r. 1990), skupinové i samostatné výstavy v Praze,
Plzni a Chomutově. V letech 1991-2009 periodické (každé dva roky)
samostatné výstavy v Německu, Irsku a Anglii. V letech 2001-2009 udělena docentura, vede ateliér malby na akademii v Sársku. V roce 2010
instalován centrální (oltářní) obraz v kostele sv. Lorence v Oberkirchenu
u Freisenu.

Jak se Vám z Uhlířských Janovic odcházelo?
Na tuto otázku se mi těžko odpovídá. Nejlépe ji vystihuje slovo vděčnost.
Odcházel jsem s vděčností za vše, co se podařilo, a myslím, že toho
nebylo málo.
Jak budou nově slouženy mše svaté ve zdibském kostele? Plánujete
nějaké změny?
Změny v konání ve zdejším kostele neplánuji, vše zůstane, jak bylo zavedeno. Mše sv. na první neděli v měsíci ve 14 hodin.
Promiňte abych se nezeptala, ale není Bůh pro dnešního moderního
člověka přežitek?
Rozhodně ne. Každý z nás, předpokládám, touží po lásce, dobru
a pravdě. Bůh je tím, kdo nás v našem životě vede dobro, pravdu a lásku
hledat a objevovat. Bůh v Ježíši Kristu řekl, že je cestou k naplnění těchto
hodnot, a nakolik je tedy hledáme, poznáváme Boha samotného. Otázka
po Bohu souvisí se smyslem našeho života.
Jak jste se dostal k Bohu?
Naše rodina, jak se říká, „je věřící“. Moji rodiče vedli mě a moji starší
sestru k víře, ale především nám byli vzory víry. Díky tomu byl pro mě
svět víry něčím konkrétním a jasným.
Plánujete nějaké akce na faře, v kostele?
Ano jistě, prozatím nebudu nic prozrazovat, ale nějaké akce mě napadají.
Rád Vás i prostřednictvím vašeho časopisu na ně budu zvát.
Kde Vás jinak najdeme?
Především mě najdete na faře v Odolena Vodě nebo při konání bohoslužeb v naší farnosti, ale kontaktovat mě můžete i prostřednictvím telefonu
(728 775 536) či e-mailu (FarnostOdolenaVoda@gmail.com), který najdete
na farních stránkách www.farnostodolenavoda.cz
Pane faráři, děkuji Vám za rozhovor a budeme se těšit na Vámi
připravované akce v našem kostele. Přejeme Vám v naší farnosti
mnoho dobrých lidí.
Martina Cibulková
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Rozhovor s Ing. Karlem Radějem, CSc., ředitelem VÚGTK
Pane řediteli, můžete nám, prosím, ve stručnosti představit váš Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.? Čím se zabýváte
a jak dlouho již působíte v obci Zdiby?

Pracoviště se může pochlubit i službami pro veřejnost, kde je zejména zabezpečován monitoring sítí permanentních stanic GNSS a také kalibrace aparatur
GNSS na testovací základně Skalka.

Budova VÚGTK, v.v.i. stojí ve Zdibech od roku 1979 a za tu dobu prošel ústav
ohromným vývojem.

Velké mezinárodní uznání získává toto pracoviště za kontinuální provoz datového centra GNSS, provoz analytického centra Mezinárodní služby GNSS a
permanentní evropské sítě EUREF a také za zabezpečení provozu analytického centra Mezinárodní služby DORIS.

VÚGTK byl založen již v roce 1954 a je jedinou vědecko-výzkumnou základnou resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Jako veřejná
výzkumná instituce (v.v.i.) byl zřízen 1. ledna 2007 zřizovací listinou ČÚZK
ze dne 13. června 2006 a od roku 2007 je podle zákona č. 341/2005 Sb.
zapsán MŠMT ČR do Rejstříku veřejných výzkumných institucí – v.v.i.
Posláním ústavu je aplikovaný a základní výzkum v oboru geodézie, geodynamiky, zeměměřictví a katastru nemovitostí, vývoj a testování nových metodik,
postupů a programových prostředků i odborné konzultace v oblastech tvorby
a vedení Informačního systému katastru nemovitostí, geodézie a geodynamiky, inženýrské geodézie, metrologie a státní standardizace, v oborech
zeměměřictví a katastru, tvorby a údržby mapových děl, vývoje a výroby
speciálních pomůcek, zařízení a měřicích systémů pro geodezii a kartografii.
V rámci ústavu pracuje také Autorizované metrologické středisko, Akreditovaná kalibrační laboratoř, Odvětvové informační středisko (ODIS) včetně
Zeměměřické knihovny®. Ústav je rovněž akreditovanou vzdělávací institucí.
Můžete nás seznámit blíže se Zeměměřickou knihovnou®? Slyšel jsem,
že je jediná svého druhu v České republice.
Zeměměřická knihovna® VÚGTK dnes obsahuje skoro 45 tis. knihovnických
jednotek a přes 120 tis. bibliografických záznamů a je jedinou knihovnou
našeho oboru v ČR. V roce 2008 jí byla udělena na základě vypracované
dokumentace a po splnění přísných podmínek ochranná známka „Zeměměřická knihovna®“ od Úřadu průmyslového vlastnictví. V loňském roce knihovna
prošla rekonstrukcí a v současné době se může chlubit nejen svým vynikajícím obsahem a službami, ale i exkluzivní studovnou s příjemným prostředím
pro studium a vědecko-výzkumnou práci.
Ve výčtu vašich činnosti jsem si všiml, že v ústavu pracuje Akreditovaná
kalibrační laboratoř. Jaké úkoly laboratoř plní?
Akreditovaná kalibrační laboratoř byla rovněž v závěru minulého roku nově
zrekonstruovaná. Poskytuje širokou škálu služeb veřejnosti zejména pro resort
ČÚZK, ale také pro veřejnost. S rozsahem těchto služeb je možné se seznámit
na našich webových stránkách (www.vugtk.cz). Od roku 2008 je laboratoř
mimo jiné pověřena i správou a uchováním státního etalonu délky
25 m až 1450 m, který je využíván pro kalibraci dálkoměrů a který se nachází
na délkové základně Koštice v okrese Louny.
Jsou Zdiby jediné místo, kde sídlíte?
Hlavním odloučeným pracovištěm je Geodetická observatoř Pecný v Ondřejově, která je pracovištěm výzkumného útvaru geodézie a geodynamiky. Na
tomto pracovišti je rozvíjen zejména badatelský experimentální a teoretický
výzkum se zaměřením na vědecké aspekty určování polohy metodou GNSS,
popis struktury tíhového pole Země a jeho periodických časových variací
(zemských slapů), studium rotace Země a některé další. V oblasti aplikovaného výzkumu je pozornost zaměřena na referenční souřadnicové systémy používané v ČR a na metrologické aspekty určování polohy a tíhového zrychlení.
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Kolik lidí pracuje ve vašem ústavu?
Celkem máme na všech pracovištích 62 zaměstnanců a fluktuaci máme minimální. Koneckonců, ve Zdibech, kde pracuje 42 zaměstnanců, je zaměstnáno
i několik místních obyvatel, což nás přimělo připravit v letošním roce, kdy si
připomínáme 750. výročí založení obce i den otevřených dveří, a to zejména
pro žáky ZŠ Zdiby a samozřejmě i pro občany obce.
Tak to mě těší, přeji vám všem mnoho pracovních úspěchů.

www.obeczdiby.cz

Něco málo o „Brnkách“ 2
...pokračování z předchozího čísla
Z roku 1416 máme zprávu o hraničním sporu o louku (vidíte, že „hádání“ o pozemky
není jen záležitostí dnešní doby) ležící při Vltavě proti roztocké tvrzi. Byla to pře mezi
břevnovským klášterem jako držitelem dvora v Brníkách a Reinhartem z Remsu,
pánem tvrze a statku v Roztokách. Pak přišlo husitské revoluční hnutí. Zabírání
církevních majetků v husitských dobách způsobilo změnu i na Brnkách. Dozvukem
tohoto je skutečnost, že Jiří Poděbratský potvrdil Starému Městu Pražskému v roce
1459, aby drželi a požívali ves Brníky do vůle králů českých a do vyplacení zapsané
sumy, avšak s podmínkou, že „na lidi nemají neobyčejných daní ani robot pokládati
a je obtěžovati proti jejich vůli“. Tento zápis potvrdil pak Starému Městu Pražskému
v roce 1472 i Vladislav Jagellonský. Z doby panství Pražanů máme některé skromné
zprávy o Brníkách. Tak například v roce 1531 Jan Brník, člověk obecný, to je poddaný
města, koupil dvůr v Sedlci.
Roku 1526 byl zvolen na český i uherský trůn rakouský vévoda Ferdinand Habsburský, příslušník nejmocnějšího vladařského rodu tehdejší Evropy. Brzy po nástupu
na trůn začal omezovat práva šlechty a měšťanstva. To samozřejmě naráželo na odpor a vyvolávalo proti cizácké habsburské vládě opoziční proudy, které se ideologicky
ztotožňovaly s protikatolicismem. K prvnímu otevřenému protihabsburskému odboji
došlo v letech 1546-1547, kdy se Ferdinand chystal k válečnému tažení proti protestantské Jednotě Šmalkaldské. K odboji se připojila většina královských měst v čele
s Prahou. Povstání však ztroskotalo. Ferdinand využil vítězství k posílení panovnické
moci a k rozšíření majetku. Zabavil z trestu za účast na povstání proti králi velkou
část venkovských statků. Mezi nimi byla v roce 1547 konfiskována i ves Brníky.
Královské byly Brnky jen tři roky, protože v roce 1550 je Ferdinand I. prodal dědičně
Janovi staršímu Kalenicovi z Kalenic. Tento první šlechtický držitel Brník byl veřejně
dost činný. Řadu let se aktivně účastnil jednání stavovských sněmů a byl dokonce
zvolen do komise pro úpravu poměrů čeledě, řemeslníků, nádeníků a drahoty. V roce
1591 vypukl spor o Brnky, kdy Martin Moravec z Nového Města Pražského žaloval
u komorního soudu Joáchyma Kalenice, syna po Janu Kalenicovi, o navrácení dvora
Brnky. Výsledek sporu není znám.
V roce 1628 bylo na statku šest poddaných, vesměs chalupníků. Robotovali při žetí
obilí, vázání ovsa, pletí mrkve a sázení zelí.
V roce 1641 prodal majitel Karel Mayer mladší statek Brnky paní Maryáně Brygytě
Liboviské Machovic, manželce Jana Libovického, hejtmana císařských panství Benátek a Lysé. Je to první písemný doklad, ve kterém se nehovoří o Brníkách, ale jméno
osady je v nynější podobě Brnky.
Jako ve většině případů, tak i o Brnkách bohužel neznáme archivní prameny,
které by prozradily, kdy se stará tvrz v Brníkach změnila na tehdy moderní panské
sídlo, zámek.
V době třicetileté války byl statek Brnky zpustlý a zruinovaný. Paní Libovická se snažila napravit všechny válečné škody a dát statek do pořádku. Ale nedržela jej dlouho.
Čtyři roky po válce jej prodala „větším dílem napravený“ panu Janu Battistovi Birkovi
z Birkenštejna. Byl to kupec, který studoval medicínu na slavné italské univerzitě
v Padově, kde v roce 1648 získal doktorát. Nový držitel Brnek měl časem se svým
statečkem určité nesnáze. V roce 1657 mu byla dosazena vojenská exekuce
pro neplacení daní. Podle tvrzení Birkova se tak stalo neoprávněně, nevinně prý trpěl
pro nepořádek výběrčího daní. Výsledek jednání o této exekuci však nemáme. Doktor
Birka se rozhodl dne 1. 1. 1661 darovat statek jezuitské koleji u svatého Ignáce
na Novém Městě Pražském.
Pokračování v příštím čísle.
Martina Cibulková

září 2016

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PŘÍMO V OBCI
Ráda bych se s Vámi podělila o novou příjemnou zkušenost. Jako
každým rokem jsem pořádala ve Zdibech v rámci Mortimer English Club
příměstský tábor s angličtinou. Tentokráte však poprvé přímo v centru
obce v prostorách Atrie s.r.o., kde jsme měli dostatek vnitřního
i venkovního prostoru, na slunci i ve stínu. Teplou stravu nám královsky
zajišťovala pět minut chůze vzdálená restaurace U Jezera. Čerstvé
pečivo k svačinám poskytovala pekárna U Píchů. Na závěr tábora jsme
se společně i s rodiči rozloučili u táboráku. Myslím, že letos nám vše
perfektně klaplo. Pokud nám bude přát štěstí, tak si upřímně přeji,
aby tento tábor byl skutečně první, ale v řadě mnoha dalších,
které teprve budou následovat.
Za Mortimer English Club-Zdiby
bc. H. Jizbová

inzerce

Petr HOLEČEK

kandidát do Senátu

staROsta

skaut

učitel
eC

sPORtOV

krajské a senátní volby

7. a 8. 10. 2016

S nikým se nevezu...
www.petr-holecek.cz
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HOBR ExPRESS
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
BRNKY-ZLATÝ KOPEC-ZDIBY-HOLOSMETKY

jízdní řád od 5. 9. do 30. 9. 2016
přemyšlení-zdiby, na zn. Z
Z polní

škola Z

veltěžská Z
v kopci Z

Z zelená

na ladech
Z
Z liliová
Z u vodojemu

Z zlatý kopec

Z šípková
Z pod hájem

Z výhledová, na zn.
Z u kovárny
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JÍZDNÍ ŘÁD
RÁNO
ODPOLEDNE
U Kovárny
7:00 ZŠ Žernosecká 14:05
Pod Hájem
7:02 Škola
14:20
Šípková
7:03 Polní
14:23
Zlatý kopec
7:04 Zelená
14:24
Liliová
7:06 U Vodojemu
14:26
Veltěžská
7:08 Zelená
14:27
U Vodojemu
7:11 Polní
14:28
Zelená
7:13 V Kopci
14:29
Polní
7:14 Na Ladech
14:03
V Kopci
7:16 Zlatý kopec
14:32
Na Ladech
7:18 Šípková
14:33
U Kovárny
7:25 Pod Hájem
14:34
Pod Hájem
7:27 U Kovárny
14:37
Šípková
7:28 Škola
14:45
Zlatý kopec
7:29
Liliová
7:31
Veltěžská
7:33
Škola
7:35
ZŠ Žernosecká 7:45

15:15
15:18
15:19
15:21
15:22
15:23
15:24
15:25
15:27
15:28
15:29
15:32
15:35

www.obeczdiby.cz
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zdibský kotlík 2016
V sobotu 13. 8. 2016 se konal na hřišti ve Veltěži druhý ročník amatérské
kuchařské soutěže o Zdibský kotlík. Soutěže se účastnilo osm družstev.
Všichni soutěžící si odnesli drobné ceny. Hodnocení nakonec proběhlo
ve třech kategoriích, pořadí na 1.-3. místě určovala porota, která si mimo
jiné zřídila i speciální cenu poroty pro guláš, který je obzvlášť zaujal
a třetí kategorií byla cena diváků. V loňském roce zaznívaly námitky
na možnou podjatost členů poroty, která se skládala z obyvatel Zdib.
Proto letos v porotě zasedali přespolní. Porota ochutnávala a hodnotila
ve složení Mgr. Stanislav Huml – poslanec PSP ČR ze Staré Boleslavi,
Miroslav Bukovský – místostarosta obce Mratín a Mgr. Zdeněk Veselý –
místostarosta ze sousední obce Sedlec.

Porota určila následující pořadí:
1. místo: Východniari
2. místo: Samotář
3. místo: Karel a Jirka
Zvláštní cena poroty: družstvo U tří slepic
Cena diváků: Beefsteam
Počasí se vydařilo, po vyhlášení následoval koncert Revival Beatles
a poté Revival Kabát skupina Banditi di Spups. Akce se setkala s velkým
ohlasem a účastí spokojených návštěvníků. Děkujeme za spolupráci
Obecní policii Zdiby a SDH Zdiby.
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Myslivost – Invazní druhy
Invazní druh, někdy se uvádí jako invazivní nebo
vetřelecký, je živočišný či rostlinný druh na daném
území nepůvodní, který se zde nekontrolovatelně šíří,
přičemž agresivně vytlačuje původní druhy, které
mají podobnou funkci v přírodě jako on. U zvlášť
nebezpečných invazí může dojít k tomu, že se daný
druh začne šířit natolik nekontrolovatelně, že rozvrací celé ekosystémy, což vede k rozsáhlým ekologickým škodám, potlačení či likvidaci mnoha původních
druhů, kdy může dojít až k jejich úplnému vyhynutí.
Z tohoto pohledu lze za invazní druh považovat
i člověka, jehož působení na přírodu vedlo a vede
také k výše uvedeným následkům.
Ekologické katastrofy vyvolané vlivem zavlečení invazního druhu jsou známy již od starověku, kdy nejstarší záznamy máme ze starého Říma. Nejznámějším případem
v novodobých dějinách je umělé zavlečení králíka do Austrálie, který se zde přemnožil a způsobil narušení celého
ekosystému. Řešením se zdálo být vysazení koček, které
měly králíky lovit. Místo toho se začaly živit místními
ptáky a drobnými obratlovci, kteří pro ně byli snadnější

14

kořistí. Podobným příkladem je vysazení zvířat lovících
jedovaté hady, například promyk na Karibské ostrovy,
kde se jejich kořistí kromě hadů staly spíše místní druhy
savců. V případě rozšíření krys, potkanů a myší
dochází kromě ekologických dopadů k značným dopadům ekonomickým, ať již kvůli škodám na úrodě či kvůli
nákladům na likvidaci těchto zvířat, nemluvě
o nebezpečí šíření zhoubných nemocí a parazitů.
Důvodů zavlečení nepůvodních druhů je více. Některé
druhy byly člověkem úmyslně vysazeny s cílem obohacení přírody či vyšších výnosů. Příkladem může být asijský
jelen sika, akát, topinambury či některé druhy borovic.
Bez úmyslného přispění člověka se dostaly do volné
přírody některé rostlinné druhy původně sloužící jako
okrasné v zahradách. Příkladem může být známý
bolševník velkolepý. Stejně z domácích chovů do přírody
„utekly“ druhy jako například želva nádherná, nutrie říční,
mýval severní, nosál červený či některé druhy raků.
Významným způsobem šíření invazních druhů je mezinárodní doprava, ať již pozemní, letecká či lodní, která je
umožňuje přemisťovat na značné vzdálenosti.

Nejvýznamnějšími rostlinnými invazními druhy u nás jsou
již zmíněný bolševník velkolepý, křídlatka japonská, netýkavka žláznatá či trnovník akát. Mezi živočišnými jsou to
hlavně psík mývalovitý, mýval severní, veverka popelavá,
rak pruhovaný, nutrie říční či norek americký.
Z hlediska dopadů na myslivecké hospodaření jsou to
hlavně psík mývalovitý a mýval severní, kteří jsou schopní lovit mláďata lovné zvěře či likvidovat snůšky vajec
ptáků v hnízdech.
Evropská unie vydala „Nařízení Evropského parlamentu
a Rady č. 1143/2014“, kterým se reguluje zavlékání
a rozšiřování invazních druhů. Na něj navazuje seznam
23 živočišných a 14 rostlinných druhů, které významným
způsobem ohrožují přírodu, ekonomiku či zdraví obyvatel
v Evropské unii. Je zajímavé, že na seznamu nejsou
některé druhy, které způsobují problémy právě v České
republice, jako je například psík mývalovitý a bolševník
velkolepý. Lze předpokládat, že se na evropský seznam
dostanou v nejbližší době.
Ing. Jindřich Trpák

bolševník velkolepý

křídlatka japonská

netýkavka žláznatá

topinambury

veverka popelavá

nosál červený

mýval severní

rak pruhovaný

norek americký

www.obeczdiby.cz

září 2016

Božena Němcová: Čistota...

(Tajenka:...je půl zdraví a veselost celé.)

rozměry a ceník inzerce

Kontakt pro objednání inzerce:
Ing. Jiří Žáček, místostarosta, tel.: 284 890 220, e-mail: zacek@obeczdiby.cz

CELÁ STRANA
na spad

1/2 STRANY
na výšku, na spad

1/2 STRANY
na šířku

210 x 297 mm
+ 5 mm přesah

210 x 148 mm
+ 5 mm přesah

190 x 130 mm

3 000 Kč

1 500 Kč

1/2 STRANY
na šířku, na spad

1/4 STRANY
podval, na spad

1/4 STRANY
na výšku

210 x 148 mm
+ 5 mm přesah

210 x 74 mm
+ 5 mm přesah

92 x 130 mm

1 500 Kč

1/4 STRANY
sloupec
44 x 265 mm
750 Kč

1/8 STRANY
92,5 x 62 mm
375 Kč

750 Kč
1 500 Kč

750 Kč
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