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Novoroãní
pﬁání
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych
Vám s příchodem nového roku 2006 popřál jménem svým i jménem vedení města pevné zdraví, řadu osobních i pracovních úspěchů, štěstí a spokojenost v soukromém životě.
M. Holotina, starosta

Cena 5 Kč
číslo 164
Mûst. pol. 603 487 000, 605 340 156

pf

2006

Nová vánoční výzdoba Zdic na pěší zóně se povedla.

Na dětské Mikulášské diskotéce, kterou
pořádal v neděli 4. prosince Společenský klub Zdice,
přivítaly více
než dvě stovky
dětí mezi sebou krásného
Mikuláše a anděla.
Foto:
Jiří Dudek.

Nepﬁehlédnûte!
Poplatek za komunální odpad
Výše poplatku za komunální odpad zůstává pro
rok 2006 ve stejné výši jako v roce 2005, tj. 430,Kč/osobu/rok. Termíny úhrady jsou podle vyhlášky - jednorázově do 28. 2. nebo v pololetních splátkách do 28. 2. a do 31. 8.
Nové číslo JSDH
Telefonní číslo JSDH - hasičské zbrojnice 311
685 240 bylo zrušeno a nahrazeno č. 724 916 944.
Email Zdické noviny
zd.noviny@mesto-zdice.cz či spolklub.zd@atlas.cz.
Zimní údržba
Za zimní údržbu zodpovídá vedoucí Městského podniku Zdice Sl. Eliášek, tel.: 737 473 885 či 311 685 570.
V případě sněžení a sněhové kalamity žádáme
majitele zaparkovaných vozidel na místních komunikacích, pokud mají tu možnost, o využití svých
garáží či dvorků tak, aby traktor s radlicí mohl plužením zabezpečit odklízení sněhu.

SD Zdice - sobota 21. 1. 2006
21 hodin, 160 Kč
Předprodej: SD Zdice po - pá 7 - 15.30 h.
Tel.: 311 685 186, 603 382 191

Foto: - sm -

Deset otázek pro starostu mûsta
V závěru právě uplynulého roku požádala redakce ZN starostu města pana Mgr. Miroslava
Holotinu o odpovědi na několik otázek.
• Pane starosto, jaké větší investiční akce se
uskutečnily v našem městě v roce 2005?
V roce 2005 se při naplňování programového
prohlášení podařilo v rámci investiční výstavby
opravit místní komunikaci v Knížkovicích, chodník
v Komenského ulici, dokončit úpravu dolní části
Barákovy ulice, část ulice Dělnické, opravit schodiště ve Velizské ulici. Uskutečnila se plynofikace
v Hroudské ulici a v části Jungmannovy ulice.
Vedení města vyslyšelo žádosti občanů z Vorlovy
ulice, mající problémy s dodávkou pitné vody, aby
zařadilo do plánu investičních akcí pro r. 2005 navíc vybudování vodovodního řadu v této lokalitě.
• Co nového se podařilo v oblasti kultury, školství a sportu?
Proběhla rekonstrukce nevyhovujícího sociálního zařízení a byly vymalovány prostory v místním
kině. Ve školských zařízeních došlo k dalšímu
zlepšení prostředí. V budově 1. stupně ZŠ našli zázemí pro svoji činnost plastikoví modeláři. Vedle
grantů vypsaných na podporu činnosti zájmových

organizací bylo rozhodnuto o poskytnutí půjčky TJ
Lokomotiva Zdice ve výši 200 000,- Kč na překlenutí tíživé finanční situace. V Černíně bylo vybudováno a oploceno nové travnaté hřiště.
• Je už vyřešena otázka převodu bývalých kasáren do majetku města?
Ano, v roce 2005 se podařilo městu převést tento areál kompletně do svého vlastnictví, tzn. i s pozemky, a v současné době ho můžeme využívat celý k pronájmu skladových prostor a připravovat
v něm zázemí pro místní JSDH.
• Jak je naplňována část programového prohlášení ZM, která se týká zlepšení informovanosti občanů o současném dění či historii
města?
Pro čtenáře internetových stránek byly aktualizovány webové stránky města, bylo dokončeno zavedení bezdrátového městského rozhlasu a v současné době probíhá zkušební provoz infokanálu
kabelové televize. Po vydání publikace o Zdicích
v r. 2004 se objevila v loňském roce za přispění
města na pultech další kniha - "Zdice - Rodáci
a občané" od Pavla Dušánka.
Dokončení na str. 2.
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Dobr˘ nápad
Pečovatelskou službu obstarávaly ve Zdicích paní Jitka Červená a paní
Vladimíra Balvínová. V novém roce místo paní Červené nastupuje paní
Hana Poláčková. Obstarávají pro klienty této služby nejen donášku zhruba 40 obědů, ale např. i nákupy, léky apod. V případě nepřítomnosti některé pečovatelky pomáhá s rozvozem obědů jako řidič pan Jiří Visinger.
Před Vánoci přišly pečovatelky s pěkným nápadem uspořádat pro své
klienty posezení v Klubu důchodců na Palackého náměstí. Připravily pohoštění, vyzdobily místnost setkání, aby na přítomné dýchla pěkná vánoční atmosféra. Bylo to první setkání s pečovatelkami a bylo velice příjemné. Škoda, že jejich pozvání přijalo málo důchodců, přestože byly
ochotné je na setkání i přivézt. Mezi přítomné zavítal s přáním a malým
dárkem starosta města Mgr. Miroslav Holotina, který navštívil před
Vánoci také důchodce ve zdickém DD a v DD v Zátoru u Hostomic.
Na setkání se nejen vyprávělo, ale došlo i na zpěv. Výborně zazpívala
všem paní Bartošová, kterou mnozí naši spoluobčané pamatují jako vynikající ochotnici a účinkující v kulturních pořadech (před několika desítkami let - jak ten čas letí - připravila spolu s dalšími ve Zdicích úspěšný pořad "Babiččina krabička").
Paní pečovatelky už nyní plánují další setkání. Přijďte si zavzpomínat
a popovídat. Rády vás uvítají.
- sm -

Zdické pečovatelky připravily na 21. prosince v Klubu důchodců vánoční setkání
se seniory, kterým je poskytována pečovatelská služba.
Foto: - sm -

Deset otázek pro starostu mûsta
Dokončení ze str. 1.
• Jak hodnotíte čistotu a životní prostředí v našem městě?
V této oblasti mohu konstatovat, že ve srovnání
s jinými městy patříme k těm lépe hodnoceným.
MPZ, zajišťující úklid města, byl vybaven víceúčelovým malotraktorem s možností letní i zimní
údržby. Zlepšila se činnost na úseku údržby zeleně.
Ke zlepšení na úseku životního prostředí a čistoty
města jistě přispělo rozšíření stanovišť a počtů
kontejnerů na tříděný odpad i větší počet odpadkových košů. Kvalitní práci odvádí i komise životního prostředí.
Bohužel, město zatím prohrává boj s neukázněnými majiteli psů a se stále se ještě objevujícími
černými skládkami. Tyto negativní jevy jdou odstranit jedině vzájemnou informovaností a spoluprací města se slušnými lidmi, kterým skutečně záleží na tom, v jakém prostředí žijí. Věřím, že
v otázce řešení této problematiky a vzrůstajícího
vandalismu nám pomůže i městský kamerový
systém, který je momentálně ve zkušebním provozu.
V souvislosti s úsilím o zabezpečení města proti povodním nechalo město vypracovat studii, která je podkladem pro zpracování projektu protipovodňových opatření, který by měl být hotov v letošním roce. Další postup bude předmětem spolupráce s Povodím Vltavy.
• Časté otázky našich občanů směřují k problematice obnovy využití Knihova a Písmen.
Jaké jsou plány města?
Obnova Knihova se jeví jako složitý problém ať
už z hlediska obnovy lesoparku či financí. V současné době se připravuje projekt pro obnovu
Knihova jako rekreačního místa s možností sportovního a kulturního vyžití, na jehož základě je
možné získat dotaci ze strukturálních fondů, popř.
z jiných zdrojů. Co se týká Písmen, jeví se tu možnost využít nabízené pomoci ze strany Klubu vojenských historických vozidel Zdice vybudovat zde
místa pro posezení a odpočinek.
• Co se z plánovaných akcí roku 2005 nepodařilo splnit?
V uplynulém roce se, bohužel, nepodařilo i přes
některá jednání přivést do průmyslové zóny dalšího investora s výrobním programem, dále nedošlo
k vybudování chodníku ke Kostalu z důvodu náročného majetkoprávního vypořádání. Také se
zkomplikovala situace v oblasti dopravní obsluž-

nosti, když firma Fedos, patrně z existenčních
důvodů, přestává postupně plnit své smluvní závazky. Nepodařilo se také zatím získat územní
rozhodnutí na výstavbu bytových jednotek
v lokalitě Na Písmenech pro příjmově vymezené
osoby. Vedení města bude muset tyto problémy
řešit v nejbližší době.
Nahlédněte, prosím, do plánů roku 2006, který je
poslední příležitostí k naplnění některých dosud neuskutečněných záměrů tohoto volebního období.
Letošní rok bude z hlediska počtu investičních
akcí a objemu vynaložených finančních prostředků
v tomto volebním období nejnáročnější. Díky
schváleným dotacím, které město obdrželo v rámci projednávání státního rozpočtu a na jejichž získání měl svůj podíl místostarosta města pan
Richard Dolejš, se bude v letošním roce rekonstruovat místní koupaliště za pomoci 15,5 milionové
dotace, dále se bude realizovat 1. etapa rekonstrukce hasičské zbrojnice, na kterou se počítá s dotací
4 milionů korun. Po výběrovém řízení nás čeká výstavba nové knihovny včetně částečné rekonstrukce Společenského domu. Na tuto velkou investiční
akci přispěje stát 13 milionů korun. Z dotačních
peněz ve výši 7 milionů korun se bude realizovat
půdní vestavba v budově 1. stupně ZŠ v Žižkově
ulici a výměna oken v budově 2. stupně ZŠ
v Komenského ulici.
Na rok 2006 byly přesunuty některé akce, které
se nepodařilo z různých důvodů uskutečnit, jako
např. kanalizace v ulici Na Vyhlídce, či přeložka
plynu, nový kanalizační i vodovodní řad a uložení
vedení nízkého napětí do země v Erbenově ulici.
Nový kabát by konečně měla dostat budova radnice včetně výměny oken. S rekonstrukcí se počítá
i v případě kapličky v Černíně, která si to určitě zasluhuje. V Černíně by mělo v létě dojít také k dokončení a předání 6 bytových jednotek do užívání
našim občanům, kteří splňují podmínky dotačního
titulu, za kterých tyto byty vznikly. V Knížkovicích
se počítá s pokračováním oprav povrchu místních
komunikací.
Uvažujeme o dalších akcích, na něž existují
projekty, ale jejich realizace je z finančního hlediska možná pouze za předpokladu získání dotace,
např. odbahnění rybníku Pouch nebo výstavba skateparku pro mládež. Pro maminky s dětmi se počítá s 1. etapou budování dětského koutku v areálu
zahrady DD.

Pro ty, které zajímá historie Zdic, mám dobrou
zprávu. Město připravuje vydání dvou publikací,
a to "Zdice na starých pohlednicích" a "Zdický incident". Druhá knížka bude popisovat události ve
Zdicích v r. 1939. Chystané publikace tak doplní
předešlé vydané knížky o našem městě.
• Na kdy je naplánováno vybudování kanalizace v ulicích Pod Knihovem a Našich mučedníků?
V roce 2005 se zde původně počítalo s vybudováním kanalizace a následnou úpravou komunikace. Dnes už vím, že tento záměr nebude ani letos
splněn, neboť vedení města se rozhodlo, a myslím,
že správně, jít sice cestou časového posunu, ale ve
svém důsledku za naprosto příznivějších finančních podmínek pro město. Zdice jsou totiž na
seznamu měst, který podléhá vládnímu nařízení
o povinnosti dokanalizování území do r. 2010 (jedna z podmínek přijetí ČR do EU), na což je možno
získat finanční prostředky od státu. Z tohoto důvodu nechává město zpracovat projekt společností
Vodovody a kanalizace Beroun na celkové dokanalizování města, aby mohlo podat žádost o dotaci.
Další postup finančního krytí by se měl odehrávat
ve spolupráci se společností VaK prostřednictvím
Smlouvy o sdružení.
• O kterém problému byste občany ještě rád
informoval?
Poslední věc, o které bych se rád zmínil, je záležitost týkající se prosincového zasedání ZM, na
kterém byl mimo jiné schválen záměr města vzít si
úvěr na rekonstrukci některých místních komunikací, podobně jak to udělala např. města Beroun
a Hořovice.Toto rozhodnutí má dva důvody k jeho
uskutečnění. Prvním důvodem je velká finanční
náročnost vynucených oprav vyplývajících z pokládání nových sítí v komunikacích a z nutnosti zajištění větší bezpečnosti občanů při stále zvyšujícím se silničním provozu (např. ulice Na Vyhlídce,
Erbenova, Zdíkovo náměstí, chodník ve Vorlově
ulici, v Černíně a podél Knihova). Druhým důvodem je každoroční nárůst cen prací u firem zabývajících se právě rekonstrukcemi komunikací.
Dalším důvodem je i to, že k opravám komunikací
by stejně muselo postupně docházet v průběhu následujících let. Myslím, že občané určitě uvítají
možnost využívat opravené komunikace souhrnně
už v letošním roce než za několik let.
Děkuji za rozhovor. Přeji úspěšný rok.
Josef Hůrka
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Ze zasedání zastupitelstva
mûsta Zdice 19. 12. 2005
ZM vzalo na vědomí
• žádost na zařazení stavby "Optimalizace trati
Beroun - Zbiroh" do veřejně prospěšných staveb
• zápisy z provedených kontrol příspěvkových organizací a příspěvků na kulturní, sportovní a další
akce zájmovým organizacím
• volby do Školské rady ZŠ Zdice. Členy školské
rady se stali: za Město Zdice - pan Richard Dolejš,
za zákonné zástupce nezletilých žáků - paní
Patricie Bedrnová z Chodouně a za pedagogické
pracovníky byl zvolen pan Mgr. Radek Hampl
ZM schválilo
• obecně závaznou vyhlášku č. 2/2005, kterou se mění OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 19. 12. 2001
• záměr a návrh zpracování Plánu odpadového
hospodářství města Zdice v předloženém znění
• pořízení změny č. 2 Územně plánovací dokumentace města Zdice, jejímž předmětem - zadáním
- bude zařazení stavby "Optimalizace trati Beroun
- Zbiroh" do veřejně prospěšných staveb
• vydání obecně závazné vyhlášky města Zdice
č. 3/2005, kterou se ruší OZV č. 1/1999 o zajišťování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací
a chodníků v zimním období ze dne 1. 12. 1999
ZM souhlasilo
• s rozpočtovým opatřením č. 3/2005
• s rozpočtovým provizoriem pro období od
1. 1. 2006 do schválení rozpočtu
• s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem
Zdice a obcí Bavoryně pro vykonávání přenesené působnosti podle ustanovení § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
• se záměrem vzít si úvěr na rekonstrukci místních
komunikací
ZM vydalo
• nařízení č. 1/2005, kterým se stanoví rozsah,
způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti
místních komunikací v zimním období.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

âinnost SPOZ
v roce 2005
Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) pracoval v roce 2005 v následujícím složení: Jarmila
Čížková (předsedkyně), Miloslava Ciprová,
Alena Beránková, Milena Koulová, Petra
Vinšová, Jarmila Hebedová, Zuzana Mojžíšová,
Jaroslava Bendová, Dana Auředníková, Marie
Sudíková a ing. Jana Prokopová.
Členky SPOZ osobně blahopřály ve Zdicích,
Černíně, Knížkovicích a Domově důchodců občanům, kteří se dožili 80 a více let. Předávaly jim písemné blahopřání s bonboniérou, ženám i kytičku.
V minulém roce bylo gratulováno 126 občanům ve
věku od 80 do 89 let a 20 občanům od 90 do 97 let.
Občanům, kteří slavili kulaté výročí 70 a 75 let, byly zaslány písemné gratulace. Tato pozornost se týkala 68 občanů.
V obřadní síni zdické radnice bylo uskutečněno
v průběhu roku dvakrát vítání občánků. Slavnostním
aktem bylo takto přivítáno 27 dětí. V pěkném prostředí obřadní síně bylo uzavřeno 12 manželství.
Dva manželské páry oslavily zlaté svatby.
SPOZ postrádá další údaje zlatých a diamantových svateb. Prosíme proto, aby nám příbuzní těchto manželských párů oznámili jejich vzácná jubilea.
Jarmila Čížková

Při procházce městem mají první a poslední dvojice skupiny dětí MŠ bezpečnostní vestičky. Že je o jejich
nošení velký zájem, není třeba zdůrazňovat.Takto vybavené přišly děti i na radnici na vánoční výstavu.
Čtenářům ZN zamávaly na pozdrav.
Foto: - sm -

Okresní pﬁebor ‰kol v ‰achu
V úterý 29. listopadu se do Berouna sjelo 31 dívek a chlapců, aby změřili své síly v Okresním
přeboru škol v šachu. Turnaj zorganizoval Dům dětí a mládeže Příbram pracoviště Beroun v prostorách 3. ZŠ. Hrály se dva oddělené turnaje.
Z turnaje pro 2. stupeň si postup do krajského kola vybojovala Jungmannova ZŠ Beroun ve složení Vít
Rosenbaum, Jiří Wallerer, Anna Rosenbaumová, Jana Komašková. Druzí se umístili hoši ze ZŠ Liteň, třetí skončila ZŠ Zdice (David Turický, Michal Kučera, Martina Sochorová, Tomáš Balatý). Turnaj pro
1. stupeň suverénně vyhrálo a postoupilo družstvo ZŠ Zdice ve složení Vavřinec Babouček, Lukáš Gerold,
Ondřej Balatý a Jan Rosenbaum. Druhé místo obsadila 3. ZŠ Beroun, třetí se umístila JZŠ Beroun.
Eva Rosenbaumová

Zdické meteorologické okénko
V měsíci listopadu 2005 byl 1 den jasný, 2 dny
byly skoro jasné, 3 dny polojasné, 4 dny oblačné, 5 dní bylo skoro zatažených a 15 dní zatažených. Celkem bylo 8 dní mrazivých s teplotou
od -0,1 až do -10° C.
Nejnižší teplota vzduchu: -7° C 26. 11. (sobota),
-6° C 25. a 28. 11. (pátek, pondělí), -5° C 24. 11.
(čtvrtek), -2° C 29. 11. (úterý), -1° C 19., 27., 30.
11. (sobota, neděle, středa).
Nejchladnější den: sobota 26. 11., kdy se teplota pohybovala od -7° C do +1° C. Stejnou průměrnou denní teplotu měly i dny 24. a 25. 11. (čtvrtek, pátek).
Nejvyšší teplota vzduchu: 12° C 3. a 11. 11. (čtvrtek, pátek), 11° C 5., 8., 10. 11. (sobota, úterý, čtvrtek), 10° C 2., 4., 6. 11. (středa, pátek, neděle),
9° C 7. a 12. 11. (pondělí, sobota), 7° C 1. a 9. 11.
(úterý, středa).
Nejteplejší den: čtvrtek 3. 11., kdy se teplota
vzduchu pohybovala od 7° C do 12° C.
Průměrná teplota za měsíc listopad: +3,86° C.
Nejnižší tlak vzduchu: 994 hPa 25. 11. (pátek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1037 hPa 11. 11. (pátek).
Největší dešťové a sněhové srážky na 1 m2: 3,90
l vody 20. 11. (neděle), 2,13 l vody 18. 11. (pátek),
1,81 l vody 16. 11. (středa).
Celkem v měsíci listopadu napršelo a nasněžilo:
11,10 l vody na 1 m2.
Poznámka: První sněžení v letošním podzimu bylo zaznamenáno 18. listopadu.

V měsíci prosinci 2005 byl 1 den jasný, 2 dny
byly skoro jasné, 2 dny polojasné, 5 dní bylo oblačných, 6 dní skoro zatažených a 15 dní zatažených. Celkem bylo 13 dní mrazivých s teplotou
od -0,1° C do -10° C a 1 den byl arktický s teplotou pod -10° C.
Nejnižší teplota vzduchu: -14° C 31. 12. (sobota),
-7° C 30. 12. (pátek), -6° C 2. 12. (pátek), -5° C
11., 18., 26., 29. 12 (neděle, neděle, pondělí, čtvrtek), -3° C, 28. 12. (středa).
Nejchladnější den: pátek 30. 12., kdy se teplota
pohybovala od -2° C do -8° C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 6° C 8. 12. (čtvrtek), 5° C 1.,
5., 7., 12., 15., 16., 21. a 25. 12. (čtvrtek, pondělí,
středa, pondělí, čtvrtek, pátek, středa, neděle), 4° C
4., 6., 13., 14., 20., 23. a 24. 12. (neděle, úterý,
úterý, středa, úterý, pátek, sobota).
Nejteplejší den: středa 7. 12. a čtvrtek 15. 12., kdy
se teplota v obou dnech pohybovala od 3° C do 5° C.
Průměrná teplota za měsíc prosinec: +0,83° C.
Nejnižší tlak vzduchu: 985 hPa 16. 12. (pátek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1043 hPa 10. 12. (sobota).
Největší dešťové a sněhové srážky na 1 m2: 10,85
l vody 16. 12. (pátek), 5,30 l vody 29. 12. (čtvrtek),
5,11 l vody 28. 12 (středa), 4,21 l vody 19. 12.
(pondělí), 3,58 l vody 27. 12. (úterý).
Celkem v měsíci prosinci napršelo a nasněžilo:
47,10 l vody na 1 m2. Celková vrstva sněhu dosáhla
29. 12. 15 cm.
Josef Hůrka
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Vánoãní kulturní akce
Ve středu 7. prosince se uskutečnilo tradiční
"Setkání u vánočního stromu". Pěší zóna byla již
několik dní před tímto datem ozdobená krásnými
novými vánočními světelnými ozdobami, které večer zářily do daleka. Začátkem setkání se v 18 hodin konečně rozzářil také mohutný vánoční strom.
Starosta města Mgr. Miroslav Holotina přivítal
na této tradiční kulturní akci mnoho dětí a dospělých. Popřál všem příjemné prožití vánočních svátků a všechno nejlepší v novém roce. V krátkém vystoupení připomněl, co se v roce 2005 podařilo ve
městě udělat a které akce jsou na nejbližší dobu
připravené.V programu vyplněném recitací a zpěvem účinkovaly děti ZŠ, známé vánoční koledy
zněly v podání dětského pěveckého sboru
Skřivánek za řízení Mgr. Milady Gertnerové.
Po skončení kulturního programu využili účastníci setkání možnosti navštívit vánoční výstavu, jež byla zahájena téhož dne v 15 hodin. Výstava nabízela
k prohlédnutí a inspiraci mnoho pěkných výrobků
dětí a dospělých. Byla bohatě navštívena a málokdo

MùSTSKÉ KINO ZDICE
- PROGRAM LEDEN 2006
So 7. 1. Anděl Páně, vstupné 55,- Kč
Nová česká pohádka o popleteném anděli. Hraje
I. Trojan, K. Issová aj.
Začátek 17.30 hod.
So 14. 1. Wallance a Gromit, vstupné 55,- Kč
Plastelínový pes a jeho plastelínový pán pátrají
ve vegetariánské komedii.
Začátek 17.30 hod.
So 21. 1. Kletba bratří Grimů, vstupné 55,- Kč
Podvodníci Matt Damon a Heath Ledger uvízli
v pohádkové skutečnosti.
Začátek 17.30 hod.
28. 1. Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň
Americký rodinný dobrodružný film.
Začátek 17.30 hod.

PLESOVÁ SEZONA 2006
- SPOLEâENSK¯ DÒM ZDICE
Leden:
Sobota 7. 1.
VELKÝ MYSLIVECKÝ PLES
Sobota 14. 1. PLES HASIČŮ
Pátek 20. 1. MATURITNÍ
PLES SOŠ a SOU Beroun
Pátek 27. 1. MATURITNÍ PLES SPŠ Beroun
Únor:
Pátek 3. 2. MATURITNÍ PLES SPŠ Beroun
Sobota 4. 2. PLES RYBÁŘŮ
Pátek 10. 2. MATURITNÍ PLES SOŠ
a SOU Beroun
Pátek 17. 2. PLES ZŠ ZDICE
Sobota 25. 2. PLES SPORTOVCŮ
Březen:
Pátek 3. 3. MATURITNÍ PLES SZŠ Beroun
Sobota 11. 3. XI. PLES MĚSTA
Začátky plesů ve 20 hodin.
(kromě PLESU ZŠ ZDICE - 18 hod.)
Bohaté tomboly.
SPOLEČENSKÝ ODĚV NUTNÝ !!!

Na setkání u vánočního stromu účinkoval 7. prosince dětský pěvecký sbor Skřivánek. Na snímku Skřivánčata
při dopolední zkoušce na večerní vystoupení.
Foto: - sm odolal, aby neodešel alespoň s drobným dárkem.
Při vánoční výstavě pomáhali členům kulturní
komise s prodejem žáci ZŠ ve Zdicích. Byli to Jan
Milec, Pavla Zajícová, Lucie Kroupová, Markéta
Řechtáčková a Aneta Růžičková. Ráda jim touto

cestou děkuji za vydatnou pomoc. Pomáhali nejen
v dopoledních hodinách místo vyučování, ale i ve
svém volném čase po vyučování a také v sobotu
a v neděli. Poděkování patří také vedení školy za
jejich uvolnění ze školy.
Jana Smíšková

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA
ÎIVOTNÍ JUBILEA

PODùKOVÁNÍ

Životní jubilea v měsíci lednu 2005 oslaví:
88 let - Josef Mádle, Zdice
87 let - Marie Hnízdilová, Zdice
85 let - Jarmila Pokorná, Zdice
85 let - Jarmila Sklenářová, Zdice
84 let - Anna Kozlerová, Zdice
84 let - Marie Škvárová, Zdice
84 let - Jindřich Tomášek, Zdice
83 let - Marie Cyprová, Zdice
83 let - Ivan Koula, Zdice
83 let - Emilie Šmídová, Zdice
81 let - Věra Schovánková, Zdice
80 let - Helena Řežábková, Zdice
80 let - Miloslava Trnková, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
Matrika SPOZ MěÚ Zdice

TJ Lokomotiva Zdice spolu s oddíly a odbory
děkují všem sponzorům za finanční a materiální podporu v roce 2005.
Věříme, že tělovýchově stejnou přízeň zachovají i v roce 2006. Hlavní výbor TJ Lokomotivy Zdice

OMLUVA âTENÁ¤ÒM
Zdické noviny vyšly v lednu později
než je zvykem. Zdržení vzniklo
z technických důvodů ze strany
Podbrdského vydavatelství.
Další čísla ZN již budou opět
vycházet začátkem každého měsíce.

BLAHOP¤ÁNÍ

Milada a Vladislav MUŽÍKOVI oslavili
26. prosince 2005 50 let společného života.
Blahopřeje rodina.

VZPOMÍNKA

P O Z VÁ N K A

Teď si již nemůžu více přát,
než kytičku díků a lásky na hrob
Ti dát.
Dne 21. ledna tomu budou
2 smutné roky od úmrtí mé manželky, babičky, prababičky paní
MILUŠE FRÝBERTOVÉ ze Zdic.
S bolestí v srdci vzpomíná manžel a synové s rodinami.

Sbor dobrovolných hasičů ve Zdicích
si Vás dovoluje pozvat na tradiční

NARODILI SE

Marta Šestáková Vaculíková

Hasičský ples
v sobotu 14. ledna 2006 od 20.00 do 2.05 hod
ve Společenském domě ve Zdicích.
K tanci a poslechu hraje skupina Harmony Band.
Bohatá tombola. Občerstvení zajištěno.
Vstupné 60 Kč.
!!! Společenský oblek nutný !!!

28. 11. Lukáš Veselý, Zdice
8. 12. Jaroslav Čapek, Zdice

OPUSTILI NÁS
5. 12. Jaroslav Pauer, Zdice
6. 12. Emilie Pouchová, Zdice
12. 12. Josef Jankovský, Zdice

64 let
79 let
52 let
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·tûpán Rak hostem vánoãního koncertu
Světově známý kytarový virtuos, profesor
AMU Štěpán Rak, byl hostem "Vánočního koncertu", který se konal ve Společenském domě ve
středu 14. prosince od 18 hodin. Ti, kteří již jeho mistrovské umění slyšeli a viděli, si přišli vychutnat jim dobře známý nádherný kulturní zážitek. Ostatní, kteří jeho výkon zažili poprvé,
svým uměním zcela získal. Jedna z největších
legend kytary 20. století, John W. Duarte (1919
- 2004), o Štěpánu Rakovi napsal: "L. van
Beethoven snil o kytaře jako o malém orchestru.
Tím, kdo jeho sen nejen naplnil, ale i překonal,
je Štěpán Rak."
Posluchače vánočního koncertu si podmanil intenzitou prožitku, interpretačním mistrovstvím
a absolutním splynutím interpreta a skladatele
v jedné osobě. V programu zazněly například jeho
skladby z právě vydaného CD nazvaného "Chvála
čaje" a samozřejmě vánoční melodie v jeho brilantním kytarovém provedení. V závěrečné časti
svého vystoupení nechal Štěpán Rak rozeznít kytaru svého staršího syna - Jana Matěje Raka. Ten
svým výborným vystoupením, které věnoval hudbě
Jaroslava Ježka, opravdu potvrdil známé rčení, že
"jablko nepadá daleko od stromu". Nádhernou kulturní symbiózou otce a syna bylo společné vystoupení obou v závěrečné skladbě koncertu.
Po koncertu jsem pana profesora Štěpána Raka
poprosila o rozhovor. Rád Zdickým novinám vyhověl, stejně jako tomu bylo před třemi roky ve
Tmani.
• Významnou roli ve vašem životě sehrál pan
profesor Štěpán Urban. Co všechno pro vás setkání s ním znamenalo?
Osobnost pana profesora Štěpána Urbana byla
v podstatě zásadní změnou v mém životě. V okamžiku, kdy jsem se s ním setkal, se změnil nejen
můj život hudební, ale můj život vůbec. Byl to totiž člověk, který mi dal naprosto zásadní hodnoty
do života, ať to byly hodnoty morální, mravní, etické, ať to byly věci mezi nebem a zemí, protože se
velice těmito záležitostmi zabýval, nebo ať to byla
Steinerova antroposofie. Zkrátka profesor Štěpán
Urban byl člověk, který se vepsal do mojí dušičky.
Jsem hlavně rád, že jsem mu mohl splnit jeho poslední přání, které měl doslova na smrtelném loži,
Přál si totiž, aby se kytara vyučovala na vysoké
škole a aby měla profesuru. Jsem rád, že se mi podařilo obojí vyplnit.
• Je známo, že nejdříve jste vystudoval střední
výtvarnou školu, teprve potom jste studoval
hudbu. Vracíte se k výtvarné činnosti?
Můj zájem se především obrátil k umělecké fotografii. Tím, že jsem projel skoro sedmdesát zemí
celého světa a vždycky si beru s sebou fotoaparát,
mám z těchto končin spoustu zajímavých fotografií. Dovoluji si všechny pozvat na velmi prestižní
výstavu v pražské galerii Langhans - Foto Škoda
ve Vodičkově ulici v Praze, kde bude 19. prosince
tato měsíc trvající výstava zahájena. Budou tam zajímavé věci z celého světa, také např. i fotografie
z nešťastné školy v Beslanu.
• Na dnešním koncertu vystoupil také váš syn.
Určitě máte z jeho hry velikou radost.
Je to starší syn Jan Matěj. Skutečně se potatil,
má umělecké sklony, ať už co se týká fotografování, ale hlavně kytary. Hraje velmi půvabným způsobem židovské písničky sólově nebo s Monikou
Žákovou a má pořad s Alfrédem Strejčkem "Píseň
písní Šalamouna". Navíc udělal něco, co je naprosto zvláštní, zásadní a v kytarové historii provedené
vůbec poprvé. Příští rok si budeme připomínat 100.

Světově známý kytarista Štěpán Rak při koncertu
ve Společenském domě ve Zdicích.
Foto: Sm.
výročí narození Jaroslava Ježka. Matěj připravil na
sólovou kytaru bez jakéhokoliv playbecku jeho
písničky včetně takových věcí, jakým je jeho
Bugatti step. Nedovedl jsem si vůbec představit,
že to lze na kytaru zahrát, ale Matěj dokazuje, že je
to možné.
• Byl jste mu přísným učitelem?
Nejprve se učil v 5 - 6 letech chvíli u mne. Měl
malinkou kytaru, kterou dostal z Finska, kde jsem
několik let působil. Potom měl další učitele, ale na
nějakou dobu s kytarou přestal. Vrátil se k ní až
v 16 - 17 letech a začal studovat jako samouk. Dělá
svoje písničky, má několik ocenění tzv. "krtečků",
což je veliké ocenění publika, které lze získat na
největším folkovém festivalu v Náměšti na Hané.
Svým způsobem už ale nyní zabrušuje také do vážné muziky.
• Kdo je vaším vzorem? Koho obdivujete ze
světových kytaristů?
Vzor snad ani nemám. Ale obdivuji nejvíc cikánského kytaristu Django Reynhardta. Při tragédii, která se mu stala, kdy málem uhořel, přišel
o dva prsty na levé ruce. Poté hrál na kytaru jenom
prvním a druhým prstem, ale to, co zanechal pro
historii, nemá absolutně obdoby. Matěj o něm připravuje pro Český rozhlas Budějovice pravidelný
pořad, který se bude vysílat od ledna. Myslím, že

bude vysílán každou lichou sobotu. Já budu v tomto hodinovém pořadu mluvit o kytaře.
• Přijměte, prosím, dodatečně moje blahopřání
k vašemu významnému životnímu jubileu. Jak
jste je oslavil?
Moje manažérka Linda Mahelová mi připravila
neskutečně krásné věci. Nádherná byla oslava na
zbraslavském zámku, či oslava s přáteli ve vinném
sklípku u Znojma, u kterého vás upoutá už sám název. Jste totiž zváni do sklípku "Váš sklep". V den
svých narozenin, tj. 8. srpna, jsem koncertoval na
mezinárodním kytarovém festivalu v Římě. Pan
Miloš Kebrle mi uspořádal koncert na hradě
Karlštejně. Byl to první kytarový koncert v historii
hradu. Účinkoval zde i můj syn Jan. Bylo toho všeho mnoho a bylo to nádherné.
• Kde je možné o vás najít na internetu zajímavé informace?
Adresa webových stránek je jednoduchá:
www.stepanrak.cz
• Jak se vám ve Zdicích hrálo?
Hrálo se mi tady fantasticky a doufám, že se tu
zase někdy objevím.
Budeme se těšit. Děkuji za rozhovor.
Jana Smíšková

Besídka v M· Zahradní
Děti MŠ v Zahradní
ulici
našly ve čtvrtek 15. prosince při besídce
pod stromečkem
krásné
dárky. Ani děvčata neodolala, aby nevyzkoušela svoji
šikovnost v řízení aut.
Foto: Sm.
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âerti na náv‰tûvû
u mal˘ch tenistÛ
Čerti s Mikulášem a andělem zavítali i do tělocvičny ZŠ,
kde 3. prosince 2005 probíhal tenisový turnaj. Byl rozdělen
na 2 skupiny. Skupina malých dětí ve věku 4 - 7 let hrála
tzv. "pozemní tenis", to znamená, že děti nehrají přes
síť, ale kutálejí míč po zemi pomocí tenisových dřevěných
pálek a raket.
Druhá skupina starších dětí hrála přes síť molitanovými balóny. Během turnaje probíhaly různé soutěže. Děti si užily
spoustu legrace a domů si odnesly čertovskou nadílku a drobné
věcné ceny a diplomy.
Michaela Slezáková

Putování minulostí âernína Jak je patrné ze soupisu poddaných podle víry, protireformace, která byla prováděna od roku 1624, měla svůj dopad i na Černín. Dá se
předpokládat, že většina obyvatel byla dříve
protestantského vyznání a u své víry setrvávala
alespoň tajně i v době rekatolizace. V této době
mívali protestanté v noci své schůzky a pobožnosti, do kterých přicházel některý pastor.
Scházívali se především na vrchu Lejškov
u Tmaně. V dalších letech rekatolizace už ani toto nebylo možné. Mnozí z obyvatel Čech
a Moravy se snažili řešit svou situaci odchodem
do ciziny, kde doufali žít ve svobodě svědomí.
Bolestně opouštěli své usedlosti a půdu zděděnou po předcích. To je, jak se zdá, i případ rodiny Marešů z Černína.
Právě z tohoto gruntu se přihlásil čeledín v roce
1651 k protestantismu. Dle bádání zdického faráře
církve československé husitské Františka Procházky někteří Marešové původně emigrovali pro
víru do ciziny, ale později se vrátili. Uvádí se také
vztah či dokonce příbuznost tohoto selského rodu
k významné předbělohorské protestantské šlechtické rodině Smiřických ze Smiřic na Jičínsku, která
vlastnila veliký majetek, a po konfiskaci tohoto
majetku v roce 1622 připadla některá její panství
císařskému vojevůdci Albrechtu z Valdštejna, který byl s touto rodinou spřízněn.
I když tyto údaje o historii rodu Marešů nejsou
ověřené, myslím, že František Procházka musel
mít v rukou nějaké archivní dokumenty, nebo našel
některé údaje v odborné literatuře. Odkaz na toto
není v písemnostech zdického archiváře Václava
Zelenky uveden.
Jedním z dalších zajímavých dokumentů, zpracovaných po třicetileté válce, je tzv. Berní rula, což
je první pobělohorský katastr v Čechách. Ukazuje
nám poměry v obci, selské a chalupnické usedlosti, jména jejich majitelů, rozsah pozemků, kolik
mohou a ve skutečnosti chovají dobytka. Rula zaznamenává i grunty pusté, neobydlené.
V roce 1654 v Černíně byli sedláci Jan Diviš,
Matěj Mareš, Václav Karas, Kateřina Moravcová,
Jan Horník, Václav Horák a Matěj Maušl. Těchto
sedm sedláků drželo celkem na 500 strychů
(1 strych = 28,77 a) dobré půdy. Z nich však obdělávali necelou polovinu. Chalupník tu byl jeden,
a to Tomáš Tuček se 7 strychy orné půdy. Dále tu
byly pusté chalupy Březnická a Čížkova. Dle velikosti byl největší grunt Horníka se 100 strychy, dále Mareš 103 strychů a následuje vdova Moravcová
s 80 strychy, Karas 71 strychů, Diviš 60 strychů,
Horák 40 strychů a poslední Maušl 36 strychů.
Veškerá půda podle tehdejšího práva patřila vrch-

2. ãást

nosti. Ta ji propůjčovala poddaným sedlákům za
roční úrok k dědičnému užívání. Tyto úroky se během roku platily v několika splátkách. Především
na den sv. Jiří a sv. Havla. Zatížení rustikální půdy
úrokem dle výměry půdy nebylo ve všech obcích
panství stejné. V roce 1642 platilo deset osedlých
v Černíně na sv. Jiří 16 zlatých 56 krejcarů a na sv.
Havla 17 zlatých 20 krejcarů, celkem tedy 33 zl. 76
kr. Kromě těchto úroků platil Černín tzv. šos (daň)
svatojakubský 10 zl. 29 kr. Dále do státní pokladny odváděli daň tzv. kontribuci a církvi tzv. desátek
(desátý díl úrody). Vedle peněžitých dávek byl další závazek vůči vrchnosti, a to robota - práce v polním hospodářství. V roce 1642 to bylo pro Černín
10 dní ve žních a jako naturální dávku museli ročně odvádět 10 slepic. Tato robotní povinnost v polovině 17. století byla na králodvorském panství
poměrně nízká v porovnání s tím, jakou představovala o sto let později.
I když v Černíně byl v té době malý počet obyvatel, byla tu už v roce 1652 krčma, která odebírala pivo z pivovaru v Popovicích. Rovněž je připomínáno, že černínští sedláci jezdili mlít obilí do
popovického mlýna. Stavení v polovině 17. století
byla v Černíně asi ponejvíce dřevěná, krytá došky.
Přes rozsáhlou výměru panského lesa nebyl však
dostatek stavebního dřeva. Lesy přinášely pouze
porostliny, chrastiny a něco málo palivového dřeva.
Lesy králodvorského panství byly rozděleny v roce 1652 na čtyři hájemství - černínské, jarovské,
korenské a koněpruské. V hájemství černínském
bylo celkem 739 provazců stojatého dříví (1 provazec = 944,05 m2 ) a 287,5 provazců mýtin.
V černínském revíru byla zřízena tři slaniště pro
vysokou zvěř. Ročně se na jejich doplňování spotřebovalo 1 korec 2 věrtele soli (1 korec = 4 věrtele = 93 l). Do bažantnice u Králova Dvora a do bažantních záspů v černínském revíru se dávalo ročně 10 korců pšenice.
Morová epidemie v roce 1680 zasáhla značně
i Podbrdsko. Ve zdické farnosti zemřelo celkem od
poloviny července do poloviny listopadu 215 osob,
z toho v samotném Černíně 30 osob, ponejvíce dětí (15 chlapců a 10 děvčat, všichni od 3 do 15 let).
Nejvíce byla postižena rodina Froňkova a Slavíkova. V každé této rodině zemřelo 5 příslušníků. Další
morová epidemie, i když podstatně slabší, probíhala na Podbrdsku v letech 1713 - 1714.
Zajímavý je příběh černínského čeledína
Vojtěcha z konce 17. století. Někdy v masopustě
roku 1690 vyslal sedlák Hrabal čeledína Vojtu se
svým synem Jiřím na dříví k Vraní skále. Při prohlížení vhodného stromu k poražení si čeledín všiml starého dubu se zarostlým klínem. Napadlo ho,

Urbář panství králodvorského z roku 1670 udává
jména majitelů usedlostí v Černíně: Jan Diviš,
Matěj Mareš, Ondřej Kundras, Šimon Diviš, Vít
Makoň (hajný), Ondřej Froněk, Jan Průša, Jan
Lumpus. Grunty Jiřího Březnického, Jiřího Čížka
jsou uváděny jako neobydlené.
že by ve stromě mohl být ukryt dokonce i poklad.
O podezření se nikomu nezmínil a za několik dní
se vydal sám do lesa starý dub porazit. Skutečně
v jeho útrobách nalezl cínovou nádobu plnou zlatých a stříbrných mincí. Ukryl ji do jiného stromu
a po několika dnech ji odnesl domů. Snad se přeci
svěřil někomu se svým tajemstvím, nebo platil někde zlatem. Jak jinak by se o pokladu dozvěděl křivoklátský hejtman Petr Pátek. Ten požádal hetmana
na Zbirohu Samuela Ignáce de Bois, aby byl Vojta
předveden k výslechu. Ten nezapíral, že poklad našel a později ho přemístil do jiného stromu.
Pravděpodobně ho někdo sledoval, protože o několik dní později ho sám už v nové skrýši nenašel.
Těžko mu asi uvěřili, ale nemohli mu dokázat, že
tomu tak není. Navíc se páni hejtmané začali mezi
sebou přít, na kterém katastru původní dub s pokladem stál a komu by poklad zákonitě patřil, kdyby
byl nalezen. Vojta byl nakonec propuštěn z vězení
a po pár letech, když se na poklad již zapomnělo, si
koupil v nedalekém Kublově statek i s polnostmi.
Ladislav Zvonař
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Vánoãní turné sboru
Svým vystoupením na vánočním koncertu 14.
prosince 2005 potěšil návštěvníky svátečního večera Zdický vokální smíšený sbor pod vedením
paní Martiny Rajtmajerové a za klavírního doprovodu paní Kateřiny Medové. Další vystoupení tohoto pěveckého tělesa si mohli posluchači vychutnat 26. prosince ve zdickém kostele, kdy od
17 hodin zazněla v jeho podání hudba starých
mistrů, Hradilova Česká mše vánoční a směs koled. Téhož dne vystoupil sbor od 15 hodin na
koncertu v Chyňavě.
V předvánočním čase účinkoval Zdický vokální smíšený sbor dále v Lochovicích, Králově Dvoře a Hořovicích. V českém Betlému, jak jsou Hořovice nazývány, zazpíval společně se sólisty Národního divadla
a za doprovodu Slavíkova orchestru, vedeného
Františkem Procházkou, Českou mši vánoční Jakuba
Jana Ryby. Zazněly zde i vánoční skladby v sólovém
provedení Jany Urbánkové, Martiny Rajtmajerové
a nejmladší sólistky - třináctileté Aničky Klikové.
Celému Zdickému vokálnímu smíšenému
sboru patří poděkování za chvíle prožité při jeho pěkném vystoupení a za čas, který nácviku
skladeb členové sboru ze svého volna věnují.
Hodně dalších úspěchů!
Jana Smíšková

Na koncertu 26. prosince vystoupil ve zdickém kostele Zdický vokální smíšený sbor za řízení paní Martiny
Rajtmajerové.
Foto: - sm -

Neopomenutelné v˘roãí

který spojuje sever České republiky s jihem a rychlík "Otavan" jedoucí z Prahy do
Sušice. Z nákladních vlaků současné doby stojí za zmínku ucelený nákladní vlak
s uhlím, který několikrát do týdne pravidelně zásobuje teplárnu v Příbrami. V posledních letech byly ze Státního fondu dopravní infrastruktury uvolněny nemalé
částky na opravy mostů, přejezdů a stanic, což se promítlo ve zvýšené rychlosti
a bezpečnosti dopravy na trati Zdice - Protivín.
Významné výročí železniční tratě si připomenulo pouze město Březnice, kde se
konala velká výstava pod heslem "Ze Zdic do Protivína již 130 let." Na této akci
se podílel Městský úřad, Městské kulturní centrum v Březnici a České dráhy.
Výstava byla mj. připomenutím mimořádného nadání a zásluh již vzpomenutého
březnického rodáka ing. Jana Muziky na vybudování této tratě.
Josef Hůrka

Tajemn˘ Hrádek u Libomy‰le
Zdické nádraží bylo často zobrazováno na starých pohlednicích.
Foto: Archiv Ilony Voráčkové.
O vánočních svátcích 25. prosince 2005 uplynulo 130 let od okamžiku, kdy
byla uvedena do provozu železniční trať Zdice - Protivín. Psal se rok 1875.
Železniční trať dlouhá 103 km byla stavěna jako nedílná součást severojižní
tratě Rakovník - Beroun - Zdice - Protivín. Výstavbu obou tratí organizoval
a řídil březnický rodák ing. Jan Muzika. Dík jeho obdivuhodným organizačním a technickým schopnostem byla trať z Rakovníka do Protivína (mimo úsek Beroun - Zdice) postavena za neuvěřitelných 18 měsíců!
Uvědomíme-li si, že neexistovaly stavební stroje a nákladní auta, že vše bylo
třeba vytvořit pomocí krumpáčů, lopat a jednoduchých kladkostrojů, vyžádá si
tak náročné dílo oprávněný obdiv a úctu. Pouze tunely, a nebylo jich na trati
z Rakovníka do Berouna málo, byly vytvořeny za pomoci dynamitu, v té době
teprve 8 let známého švédského vynálezu. Na výstavbě se podílelo mnoho zahraničních dělníků, především z jižní Evropy. Významnou úlohu rovněž sehráli havíři z fürstenberských železorudných dolů na Krušné Hoře u Nového Jáchymova
a dělníci ze železáren v Karlově huti, kteří v důsledku nezaměstnanosti našli zaměstnání při ražbě tunelů, tvorbě zářezů železniční tratě do skalního masivu a při
stavbě mostů. Stavba měla i své oběti na lidských životech. Při náročných pracích
ve skalním masivu podél řeky Berounky přišlo o život 10 mužů a 1 žena.
Páteřní trať ze Zdic do Protivína byla pak postupně rozvětvena o vedlejší tratě z Lochovic do Zadní Třebáně, z Březnice do Rožmitálu pod Třemšínem
a Strakonic a poslední z Písku do Tábora. Ještě dnes je možno spatřit u Tochovic
zbytky železniční vlečky k vodnímu dílu Orlík, která byla v době výstavby přehrady na Vltavě jednou z nejvytíženějších. V cílové stanici Protivín se pak trať
ze Zdic napojuje na železnici vedoucí z Plzně do Českých Budějovic.
Nově postavená železniční trať se stala významnou spojnicí Středočeského kraje s krajem Jihočeským. V současné době po ní denně projíždí rychlík "Bezdrev",

Foto: Pavel Borecki.
Přibližně na poloviční cestě mezi vrchem Plešivcem, který vešel do historie rozsáhlým hradištěm keltských Bojů, a poněkud menším hradištěm
pravděpodobně téhož kmene na Otmíčské hoře u Praskoles, se nachází historicky mnohem mladší Hrádek u Libomyšle.
Nevysoký kopec homolovitého tvaru, na kterém ještě dnes můžete spatřit
kolem vrcholu stopy po příkopu. Podivný pahorek vyvolává dohady generací,
zda je přirozeným krajinným útvarem, nebo byl celý vytvořen lidskou rukou.
Připomíná totiž obrovskou mohylu údajně nad hrobkou bájné Krokovy dcery
Kazi, či některého z velmožů z keltského hradiště na Plešivci, nebo na
Otmíčské hoře. Rovněž výplodem lidské fantazie je pověst o zlatém pokladu
nesmírné hodnoty, který je ukryt uvnitř kopce. Mnohem reálnější je pověst
o tajemných chodbách, které vedly na protilehlé návrší Španělku, nebo dokonce až na vzdálenější Vyšebohy. Těmi mohla posádka tvrze v případě nebezpečí beze stopy zmizet. Chodba ta se prý pod říčkou Chumavou propadla,
čímž vznikla hluboká tůň nazývaná "Dráteník". Byla pojmenována po chlapci
provozujícím drátenické řemeslo, který se zde utopil.
Podle písemných pramenů a dochovalých zpráv stávala na Hrádku tvrz, pravděpodobně věžovité podoby. Neustále se střídající majitelé nechali tvrz postupně svému osudu. Poslední zmínka o ní je z roku 1572. Stála tedy přes 200 let.
Dokončení na str. 8.
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Tradiãní v˘stup na Vraní skálu

Mgr. Michal Babor
Nabízím ke spoluužívání prostor
ve zdr. středisku ve Zdicích
pro kosmetiku, pedikúru apod.

Tel. 602 215 561

CHOVATELSKÉ POT¤EBY
Novû otevﬁená prodejna v ul. âs. Armády 9

Otevﬁeno Po - Pá 8 - 12 a 13 - 16 hod.
Zdičtí turisté při novoročním výstupu.

S POWER YOGOU do nového roku
Pondûlí
Úter˘

20:00 1. Z· Hoﬁovice
18:00 Z· KrálÛv DvÛr
20:00 2. Z· Beroun
Stﬁeda 18:00 Z· Zdice
20:00 Z· Cerhovice
Te l . : 7 3 7 8 6 4 0 3 9
www.vojtapalek.com

Letos již po třiadvacáté se vydali turisté ze Zdic
a okolí na Nový rok po obědě na Vraní skálu.
Počasí nebylo tentokrát příznivé, a tak jich proti minulým létům bylo přeci jen trochu méně.
Sluníčko vůbec nevysvitlo, bylo mlhavo. Trasa
byla náročná, sněhu hodně, navíc vlhký. Není tedy
divu, že nohy nechtěly na sněhové pokrývce vždy
poslouchat. Přesto se i přes nepříznivé klimatické

Foto: Ladislav Pelc.
podmínky sešlo na Vraní skále asi 120 účastníků
pochodu. Od pana Miroslava Záloma obdrželi
program turistických akcí zdického Klubu českých turistů na rok 2006.
Dostat zdické turisty na společné fotografování
nebylo prý podle pana Ladislava Pelce snadné, ale
nakonec se podařilo a jeho dokumentární fotografie
spatřuje světlo světa.
- sm -

Z DENÍKU POLICIE âR
Tajemn˘ Hrádek
u Libomy‰le
Dokončení ze str. 7.
Na zcela opuštěném hradišti nechal v roce
1698 majitel lochovického panství hrabě Bernard
Jiří Vratislav z Mitrovic postavit dřevěnou kapli
k poctě sv. Jiří, Jana a Osvalda. Ani o tuto kapli
nikdo nepečoval, postupně pustla a jako nepotřebná byla z nařízení císaře Josefa II. zrušena.
Následně byla roku 1787 prodána v dražbě.
Zachovaly se jen její tři zvony, které měly být
umístěny na některém z nově vybudovaných kostelů. Místní rychtář dostal nařízení, aby je vydal
knížeti Schwarzenbergovi, který je umístil v kostele v Českém Krumlově, kde jsou dodnes.
Lidová pověst však praví, že zvony byly umístěny nejprve na věži kostela v Lochovicích. Tehdejší
majitelka panství lochovického Valburga Netolická
z Eisenberka při jisté příležitosti prohrála veškeré
své peníze v karetní hře. I vsadila do hry zmíněné
zvony, které rovněž prohrála. Ty pak byly sňaty
a převezeny do Českého Krumlova.
Skutečností je, že na Hrádku a v jeho okolí byly
v letech 1923 a 1924 nalezeny zbytky popelnic zdobené vlnitými čárkami charakteristické pro 5. až 10.
století po Kristu. Nálezy svědčí o tom, že zde bylo velké žároviště. Rovněž byly objeveny hroby s navlečenými bronzovými ozdobami na kostech nebožtíků.
Všechny nálezy jsou uloženy v Národním muzeu
v Praze. Lze se právem domnívat, že mnoho hrobů
bylo v dávné minulosti poničeno při kopání již zmíněného příkopu kolem Hrádku. Jaká další neodkrytá
tajemství ještě skrývá kopec Hrádek u Libomyšle,
možná odhalí až příští generace.
Josef Hůrka

(od 4. 11. do 10. 12. 2005)
7. 11.: Z ČD oznámen pokus vloupání do stánku PNS
a bedny na noviny. Nic nebylo odcizeno. Je v šetření.
15. 11.: NP se vloupal do os. auta zn. Renault, odstaveného na silnici u plynojemu nad Bavoryní
v době od 20.30 do 21.30 hod. Ukradl pět sedaček.
Neviděl někdo pachatele?
16. 11.: Ze Zdic oznámena krádež MT a peněz.
Podezřelá je osoba, která se vrátila z VT a využila
známosti. Po osobě se pátrá.
19. 11.: Nevrácení částky 15.000 Kč je v šetření,
zda jde o podvod nebo občansko právní věc.
21. 11.: NP se vloupal do kamionu před DEPEm,
kde ukradl velké množství nafty, hever, nářadí
a červenou bundu 19. 11. od 15 do 5.30 hod.
Neviděl někdo pachatele? Je v šetření.
2. 12.: NP se vloupal do prodejny Jednota, kde
ukradl alkohol 1.12. v době od 18 do 3.30 hod.
Neviděl někdo pachatele?

4. 12.: NP ukradl měděná lana na žel. trati u Zdic,
kde odstříhal pomocí nůžek na plech měděné kabely u kolejí. Je v šetření.
Všechny tyto případy jsou šetřeny jako trestné činy.
4. 11.: Při silniční kontrole zjištěn řidič, který před
jízdou požil alkohol. Jedná se o cizího občana. Byl
oznámen správnímu orgánu.
12.11.: Při silniční kontrole ve Zdicích kontrolován místní občan, který před jízdou požil větší
množství alkoholu. Byl oznámen správnímu orgánu a další jízda zakázána.
21.11.: NP ukradl spací pytel z autobusu, který byl
nedostatečně zajištěn. Neviděl někdo pachatele?
Uvedené případy jsou šetřeny jako přestupky.
Chtěl bych poděkovat za spolupráci všem občanům, kteří nám pomohli objasnit několik trestných činů a přestupků. Dále bych chtěl všem popřát hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů
v novém roce 2006.
mjr. Bláha, ved. oddělení

bytyzdice.cz
Klidná lokalita v pﬁírodû
20 minut od Prahy
Cenovû dostupné bydlení
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