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Zhodnocení volebního
období 2010 - 2014
Vážení občané Zdic,
s končícím volebním obdobím si
dovoluji předstoupit před Vás prostřednictvím Zdických novin s tímto
bilančním hodnocením. Jako asi kaž-

 Starosta města Bc. Antonín Sklenář
při slavnostním projevu na oslavách
20 let Zdic městem.

dý z Vás jsem rád, když se práce daří.
Zejména pokud se daří pro druhé, pro
nás pro všechny. V uplynulých čtyřech letech jsem měl, především díky
Vaší důvěře, čest vykonávat funkci
starosty našeho krásného města Zdic. Když jsem se jím v roce 2010
poprvé v životě stal, věděl jsem, že
to bude náročné. Skutečnost v tomto
ohledu předčila má očekávání.
Zdice se rozvíjí
Po celou dobu, co jsem ve vedení
města, postupně modernizujeme a doplňujeme infrastrukturu. Nejde všechno
vždy tak rychle, jak by si občas každý
z nás přál, a to i přesto, že mám kolem
sebe zkušené spolupracovníky, nejen
z komunální politiky.
dokončení na 4. straně

Zdice slavily 20. výročí
jmenování městem
Významné výročí oslavilo město
Zdice ve dnech 19. - 21. září bohatým programem. Z pestré nabídky

Ministr školství Chládek ve Zdicích
Ve středu 1. 9. přivítalo město významného hosta. Díky iniciativě místostarosty města
a poslance Richarda Dolejše (ČSSD) a na pozvání vedení města navštívil Zdice ministr
školství Marcel Chládek (ČSSD).
Jednání o nové budově základní školy

 Slavnostní přestřižení pásky u zmodernizované sportovní
haly, kde vedle komplexního zateplení byla provedena částečná
rekonstrukce interiérů, bylo jedním z bodů programu návštěvy
ministra školství Marcela Chládka ve Zdicích. Na snímku společně s poslancem a místostarostou města Antonínem Sklenářem,
poslancem Richardem Dolejšem a mladými sportovci.

Během úvodního jednání se ministr školství
seznámil se záměrem vedení města na výstavbu
nové budovy základní školy pro 2. stupeň a byl
informován o projektu centralizace školských zařízení. Podle místostarosty Zdic Richarda Dolejše
ministr Chládek nastínil možnosti státní podpory
na profinancování výstavby. „Je třeba využít toho,
že v současné době existuje reálná šance na získání potřebných dotací, což je hlavní předpoklad
uskutečnění výstavby,“ uvedl místostarosta a poslanec Richard Dolejš (ČSSD). Případným zahájením výstavby nové budovy školy by vedení města
mimo jiné preventivně reagovalo na narůstající
potřebu volných kapacit pro děti ve městě.
(Více informací o záměru výstavby nové budovy školy a centralizaci školství ve městě viz článek
na str. 2)

si mohl každý vybrat podle svého
zájmu. Pro milovníky hitů 80. - 90.
let byla připravena na pátek 19. září
retro diskotéka ve společenském
domě, v sobotu 20. září se konal
dopoledne na pěší zóně 1. ročník
výstavy veteránských vojenských
a civilních vozů. Se zájmem dětí
všech věkových se setkala sportovní akce - Běh ulicemi Zdic. Večer
se milovníci dechové hudby sešli
na 16. ročníku Poncarových Zdic.
dokončení na 10. straně

Ministr průmyslu
bude řešit rozvoj
průmyslových zón
Podle starosty Zdic Antonína Sklenáře (ČSSD) je hlavním
receptem vedení města v oblasti
udržení zaměstnanosti a navýšení
finančních zdrojů pro městský rozpočet, vedle podpory místních živnostníků a firem, získání velkého
výrobního investora do průmyslové zóny Zdice - západ.
dokončení na 2. straně

www.mesto-zdice.cz ✆ MěÚ 311 685 105 ✆ Městská policie 734 257 037, 605 340 156

1

informace z města

Ministr školství
Chládek ve Zdicích
pokračování z 1. strany
Slavnostní otevření
dětského hřiště a naučné
stezky na Knihově
Dalším bodem programu návštěvy ministra školství ve Zdicích byla prohlídka lesoparku
Knihov. „V rámci poslední dokončené etapy se městu podařilo
postavit nové dětské hřiště a naučnou Tyršovu stezku. Společně
se starostou Antonínem Sklenářem a místostarostou Přemyslem
Landou jsme je za účasti ministra
školství Marcela Chládka slavnostně otevřeli,“ informoval poslanec Richard Dolejš. Vedení
města chce v obnově Knihova
pokračovat dokončením cyklostezky a navazující výstavbou
rozhledny. Hlavním investorem
obou projektů by měl být Středočeský kraj. „Jednání o možnostech financování těchto projektů
bylo jedním z témat nedávné
návštěvy hejtmana Středočeského kraje Miloše Petery, který investici nevyloučil. Bude záležet
na tom, jaké podmínky se podaří

kraji vyjednat pro čerpání evropských peněz,“ řekl poslanec Richard Dolejš.
Zateplení a částečně
zrekonstruovaný interiér
sportovní haly
Ministr školství Marcel Chládek zakončil svou návštěvu
ve Zdicích slavnostním přestřižením pásky u zmodernizované
sportovní haly. Areál slouží k dopolední výuce žáků ZŠ a v odpoledních hodinách a o víkendech
veřejnosti. Podle starosty města
Antonína Sklenáře se hala rozsáhlé rekonstrukce dočkala po 30
letech. „Podařilo se udělat komplexní zateplení všech prostor
haly a zároveň byla provedena
rekonstrukce sportovní části vnitřních prostor. Pokračovat
chceme modernizací vnitřního zázemí. Vedení města bude usilovat
o zajištění finančních prostředků
na rekonstrukci kabin, sprch, WC,
zvětšení a modernizaci prostor posilovny a dalšího zázemí,“ uzavřel
starosta Zdic Antonín Sklenář.
-jr-

Ministr průmyslu bude řešit
rozvoj průmyslových zón
pokračování z 1. strany
„O strategii rozvoje průmyslových zón a tvorbě nových pracovních míst ve Zdicích a okolí
přijede osobně do našeho města jednat ministr průmyslu Jan
Mládek (ČSSD) a hejtman Středočeského kraje Miloš Petera
(ČSSD). S těmito představiteli
projednáme možnosti krajské
a státní podpory investičních
celků tak, abychom získali
do připravované průmyslové
zóny nového výrobního inves-
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tora, který by vytvořil potřebná
pracovní místa,“ uvedl poslanec
místostarosta města Richard Dolejš (ČSSD).
Podle Richarda Dolejše ministr Mládek zároveň navštíví
vedení firmy Kostal, se kterým bude jednat o možnostech
využití programů ministerstva
průmyslu, jejichž účelem by
byla podpora dalšího působení
tohoto největšího zaměstnavatele v regionu.
-jr-

 Ministr školství Marcel Chládek (uprostřed) projednal dlouhodobý
záměr vedení města na výstavbu nové budovy školy. Ministr školství
nastínil možnosti státní podpory jeho profinancování. Během jednání
nad modelem budovy školy spolu se starostou Antonínem Sklenářem
a místostarosty Přemyslem Landou a poslancem Richardem Dolejšem.

Ministr se seznámil se záměrem
výstavby nové budovy školy
Dobrou zprávu pro občany Zdic přineslo jednání ministra školství Marcela Chládka (ČSSD) s představiteli vedení
města o záměru výstavby nové budovy základní školy pro
2. stupeň.
Podle místostarosty Zdic a poslance Richarda Dolejše (ČSSD)
byl ministr školství seznámen s tímto dlouhodobým záměrem vedení
města a nastínil možnosti jeho státní
podpory. Případná realizace výstavby nové budovy školy by představovala druhou etapu centralizace školských zařízení ve městě. Navázala
by na již zahájenou výstavbu nové
mateřské školy. Centralizací školství
vedení města reaguje na silné populační ročníky a řeší očekávaný nedostatek kapacit škol a školek.
Vedení města v souvislosti se
změnou územního plánu a nastartováním bytové výstavby očekává další růst demografické křivky a tedy
i předpokládaný vyšší počet žádostí
rodičů o umístění dětí. „I na to je
třeba centralizací a rozšiřováním
kapacit preventivně reagovat,“ řekl
místostarosta Zdic a poslanec Richard Dolejš.
Centralizace přinese
úspory a zvýší bezpečnost
Nová budova školy pro 2. stupeň
by měla vyrůst vedle stávající budovy tzv. nové školy.
„V případě pokračování centralizace školství by pozitivní posun,
kromě celkové modernizace prostředí a podmínek pro výuku, nastal
i v tom, že žáci a učitelé z 2. stupně nebudou muset chodit na obědy
do školní jídelny přes celé město.

To by přispělo k větší bezpečnosti dětí,“ informoval starosta města
Antonín Sklenář. Vedení města se
v první etapě centralizace po dokončení přístavby školky v Zahradní ulici podaří zcela nahradit kapacity tzv. staré školky.
„Stará budova je nevyhovující a nevyplatí se do ní pro potřeby
školství výrazně investovat. Předpoklad je, že nová přístavba bude
dokončena v březnu příštího roku.
Centralizací město navíc ušetří prostředky, které vynakládá na provoz
školních budov,“ uvedl místostarosta a poslanec Richard Dolejš.
Investice do školství jsou
pro vedení města prioritou
Zájem vedení města investovat
do rozvoje školství ocenili při své
návštěvě Zdic vedle ministra školství Marcela Chládka také premiér
Bohuslav Sobotka a hejtman Miloš
Petera.
„Jsem rád, že se vedení města
daří v oblasti školství plnit závazky
dané občanům. Věřím, že jsme našimi argumenty pro výstavbu nové
školy přesvědčili i ministra školství
Marcela Chládka. Pro zajištění finančních prostředků na výstavbu
školy a investice do školství uděláme maximum,“ uzavřel poslanec
a místostarosta města Richard Dolejš (ČSSD).
-jr-
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Bilance volebního období 2010 - 2014

 Díky uzavřené smlouvě
o pronájmu areálu bude udržen provoz záchranky ve Zdicích nejméně dalších 20 let..

 Mateřskou školu v Zahradní ulici město komplexně rekonstruovalo.

 Nový pavilon Domova pro seniory V Zahradách umožnil rozšířit služby.

Splněné body z programového prohlášení Rady města Zdice
 Dokončení rekonstrukce mateřské školy (MŠ) v Zahradní ulici
 Udržení zdravotnické záchranné služby ve Zdicích
 Nový pavilon domova seniorů
 Vybudování technického zázemí a garáží záchranné služby
 Zprovoznění koupaliště
 Zahájení výstavby nové budovy MŠ
 Nová budova městské knihovny
 Revitalizace Lesoparku Knihov - 1. až 3. etapa
 Nový dětský bazén a rozšíření zelené plochy na koupališti
 Dokanalizování Zdic
 Rekonstrukce spojovací chodby a elektroinstalace budovy tzv. staré

školy (ZŠ)

 Rekonstrukce památ. budovy městského kina - 1.etapa: střecha a fasáda
 Oprava střechy jídelny ZŠ
 Nové prostory školní družiny
 Rekonstrukce tělocvičny ZŠ
 Nový vůz městské policie
 Nová dětská hřiště - Knihov a Černín
 Modernizace sportovní haly - zateplení, rekonstrukce interiéru

sportoviště

 Rekonstrukce běžecké dráhy
 Oprava fasády památkové budovy radnice
 Chodník a nová zastávka u tzv. nové školy
 Víceúčelový vůz na čištění místních komunikací
 Rekonstrukce opěrné zdi u hřbitova
 Nový povrch silničního průtahu a návsi v Černíně
 Nová zastávka v Černíně
 Oprava vodoteče a komunikace v Knížkovicích
 Navýšení finanční podpory sportu dětí a mládeže
 Moderní technika pro potřeby jednotky požární ochrany
 Rekonstrukce kostela - 1.etapa: střecha, stavební opravy
 Zpracování návrhu nového územního plánu - první krok pro rozjezd

bytové výstavby a rozvoje průmyslové zóny západ

 Zateplení tělocvičny a oprava kluzkých schodů u vchodu do ZŠ

v Žižkově ulici

 Vydlážděná ulice Partyzána Košťálka
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 Nový plot u dětského hřiště na základní škole (ŽŠ) v Žižkově ulici
 Nový asfaltový povrch v ulici Petra Bezruče
 Opravená Dělnická ulice.
 Nově opravený chodník a odstavný pruh před koupalištěm
 Rekonstrukce Jungmannovy ulice do žulových kostek
 Opravený příjezd do areálu technických služeb
 Nové schody na sídlišti
 Nový asfaltový povrch v ulici Našich mučedníků
 Nový asfaltový povrch ulice Pod Knihovem
 Nový asfaltový povrch v Levínské ulici
 Nový asfaltový povrch komunikace v Zahradní ulici
 Opravená komunikace na křižovatce ulic Pod Knihovem

a Našich mučedníků

 Nový chodník v Žižkově ulici - přístup k MŠ
 Nové kontejnerové stání na konci Vorlovy ulice
 Rozšíření ulice Stará zvonice - spojení se zástavbou rodinných domů

na Samohelce

 Rekonstrukce křižovatky Staré zvonice a Vorlovy ulice
 Oprava vjezdu Velizská
 Nový chodník a veřejné osvětlení v ulici T. G. Masaryka
 Oprava a vybudování nových zábran a zábradlí v centru
 Nové ohniště v prostoru Na Kapce v Knížkovicích
 Umístění nových květinových nádob na pěší zóně
 Výměna vodovodního řadu v Levínské ulici
 Výměna vodovodního řadu a plynového potrubí v Bezručově ulici
 Mikroregion - realizace kanalizace v ulici Pod Knihovem
 Nový asfaltový povrch v ulici Na Vyhlídce
 Mikroregion - vybudování nové kanálové vpusti v Havlíčkově ulici
 Mikroregion Litavka - nová šachta v ulici U Topírny
 Oprava oplocení v Černíně

starosta Bc. Antonín Sklenář (ČSSD)
místostarosta Richard Dolejš (ČSSD)
místostarosta Mgr. Přemysl Landa (ČSSD)
radní Ing. Jiří Podskalský (ČSSD)
radní Karel Freyburg (Zdičtí nezávislí pro rozvoj podnikání,
kultury a sportu)
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Zhodnocení volebního
období 2010 - 2014
pokračování z 1. strany
Za všechny bych jmenoval dlouholetého místostarostu města a poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, pana Richarda Dolejše.
Díky němu se nám podařilo získat
nejednu potřebnou dotaci.
Občanská vybavenost
je na vysoké úrovni
Usilovná práce celého vedení
města je důvodem, že máme fungující koupaliště, moderně zrekonstruovaný společenský dům, novou
knihovnu, sportovní areál a v neposlední řadě školská zařízení. Investujeme do chodníků, povrchů
silnic i obnovy lesoparku Knihov.
Je nutné připravit další investice
do komunikací, chodníků a vyřešit
bezpečně některé komunikace.
Jedním z hlavních úkolů, které
jsme splnili, protože Zdice jen těžko přiblížíme záchranářům, bylo
rozhodnutí přiblížit záchranáře Zdicím. Kromě zdravotnické záchranné služby, která bude díky uzavřené
smlouvě působit ve Zdicích příštích
nejméně 20 let, máme ve městě
rovněž oddělení Policie ČR, sbor
dobrovolných hasičů s dobře vybavenou a fungující zásahovou
jednotkou a
městskou policii.
Všechny tyto složky denně řeší problémy, které naše občany postihují
ve větším nebo menším měřítku.
Přeji všem občanům Zdic, Černína
a Knížkovic, aby jejich služeb využívali co nejméně.
Městský úřad
občanům pomáhá
V průběhu volebního období jsem
se jako starosta společně s ostatními
členy vedení města snažil o kladení
důrazu na zlepšování každodenního
chodu úřadu a na tak samozřejmou
a důležitou věc, jako je radnice otevřená a vstřícná veřejnosti. Jednoduše radnice, kde si občan bez průtahů
vyřídí vše, co potřebuje.

Vedle toho se snažíme spolupracovat se všemi firmami, které
ve městě působí a vytvářejí nová pracovní místa. Na okraji města, mimo
zástavbu, připravujeme průmyslovou
zónu, která přinese nejen finanční
prostředky do městské pokladny,
ale zejména pracovní příležitosti pro
naše občany. Zdice nutně potřebují
získat ještě další firmy a ještě více
pracovních příležitostí. Podporu
chceme získat i od ministra průmyslu
a obchodu Jana Mládka, který Zdice
navštíví začátkem října.
Budoucnost
je v rukou voličů
Důležité je přijít k volbám. Ať
každý z Vás rozhodne, komu dá
svůj hlas. Rozhodl jsem se po dohodě s rodinou, že budu kandidovat
na post starosty do dalšího volebního
období. V případě, že budu mít mandát od voličů a zastupitelé mě zvolí,
chtěl bych jako starosta nadále pokračovat v dialogu s občany o tom,
co ve městě potřebují, chtějí a co
je třeba případně změnit. Vše sám
nezvládnu, z toho důvodu musím
kolem sebe mít lidi, s kterými v současné době spolupracuji a mají bohaté zkušenosti s komunální politikou.
Nastartovaná je výstavba nové budovy mateřské školy, nezbytné bude
zajistit finanční prostředky na novou
budovu základní školy, je třeba dokončit obnovu lesoparku Knihov.
Samozřejmostí musí být budování
další infrastruktury, řešení parkování
v Havlíčkově ulici a v centru. Město
musí investovat do veřejného osvětlení. Kromě výše uvedeného máme
ještě dost plánů a nedokončených
akcí. Je nutné dbát na snižování provozních nákladů města. Ve městě je
samozřejmě daleko více menších
problémů, které o to více zajímají
Vás, občany. Přeji Vám hodně zdraví a radost z každodenního života..
Bc. Antonín Sklenář
starosta města Zdice

 Město zprovoznilo letní koupaliště.

 Zahájení výstavby nové školky se
zúčastnili premiér Bohuslav Sobotka a hejtman Středočeského kraje
Miloš Petera. Na menším snímku
pohled na probíhající výstavbu.

 Ve Zdicích byla kompletně dokončena výstavba kanalizace. Její
realizace v ulici Pod Knihovem.

 Město pokračuje v obnově lesoparku Knihov.

Zveme na výstavu „Zdice 1994 - 2014“

 Byla vybudována zcela nová budova městské knihovny.
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Za uplynulých 20 let se vzhled našeho města podstatně změnil.
Přesvědčí vás o tom výstava fotografií „Zdice 1994 - 2014“,
kterou můžete navštívit v městské knihovně od 8. do 31. 10.
Otevřena bude v provozní době knihovny: po 13 - 17 hod., út
8 - 12 a 13 - 18 hod., stř 13 - 17 hod., pá 8 - 12 hod. Kulturní komise RM a Společenský klub Zdice se těší na vaši návštěvu.
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ohlédnutí 2010 - 2014

 Město nechalo rozšířit travnatou plochu na koupališti.

 Rekonstrukce spojovací chodby mezi budovami v ZŠ v Komenského ulici.

 Rekonstrukce části interiéru sportovní haly se týkala i palubovky.

 Snímek zachycuje nový vchod do sportovní haly a ubytovny v již v zateplené fasádě s novým kabátem.

 Město provedlo rekonstrukci běžecké dráhy, kterou využívá zejména ZŠ
a tělovýchovná jednota.
 Celkový pohled na opravenou budovu kina.

 Město Zdice provedlo opravu střechy u budovy školní jídelny, z důvodů
zatékání do pracovního prostoru kuchyně.

 V tělocvičně ZŠ v Žižkově ulici byla provedena výměna oken, rekonstrukce
stěn, chodby a WC.
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 Byla opravena fasáda památkové budovy radnice a částečná oprava kostela.

 Nová autobusová zastávka v Černíně.
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ohlédnutí 2010 - 2014

 Nový vůz městské policie.

 Na sídlišti byla provedena rekonstrukce schodů.

 Z dotace Ministerstva životního prostředí byl pořízen
zametací vůz na čištění místních komunikací.

 Opravená vodoteč v Knížkovicích.
 Moderní technika pro hasiče.

 Zateplení tělocvičny a opravené schody u ZŠ v Žižkově ulici.

 Nový plot u dětského hřiště základní školy v Žižkově ulici.

 Vydlážděná ulice Partyzána Košťálka.

 Opravená Dělnická ulice.
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 Nově opravený chodník a odstavný pruh před koupalištěm.
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ohlédnutí 2010 - 2014

Pohled na kulturu ve Zdicích

 Nově vybudovaný chodník vedoucí ke Kostalu.

Tento článek jsem se rozhodl
napsat z důvodu obhájení práce
lidí, kteří se ve Zdicích starají, ať
už z pracovní pozice či dobrovolně,
o kulturu a kulturní vyžití občanů.
Mnohokrát jsem slyšel názory, že
se ve Zdicích nic neděje, že Zdice
nežijí kulturně, že není kam chodit
za zábavou atd.
Jako dlouholetý vedoucí Společenského klubu Zdice (1999-2008)
a jako místostarosta města, který
má ve své gesci kulturu, mi dovolte

čenského klubu Zdice, tj. i městské
knihovny, za jejich práci i nápaditost při skladbě kulturních programů a akcí. Poděkování patří také
kulturní komisi rady města a všem
dobrovolníkům, kteří dělají kulturu
v našem městě.
Myslím si, že máme být na co
hrdi. Ne každé město či obec se
může pochlubit tolika zapojenými
dobrovolníky a nadšenci pro kulturu. Vždyť ve městě máme několik kapel a souborů, které pro nás

 Snímek zachycuje pohled z Jungmanovy ulice ke hřbitovu.

 Obnoveno bylo ochotnické divadlo ve Zdicích. Zdická divadelní s.r.o. (spolek
radostných ochotníků) sehrál 26. září hru Františka Ringo Čecha Dívčí válka.
Vyprodaný sál společenského domu mohutně aplaudoval zdickým hercům. Více
informací na zdickadivadelni.cz

 Zaměstnanci městského podniku postavili nové ohniště Na kapce v Knížkovicích. Ochránci přírody krásně upravili okolí tohoto příjemného areálu.

 Nové kontejnerové stání na konci Vorlovy ulice.

 Křižovatka Stará zvonice (nová zvonice) a část Vorlovy ulice.
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vyjádřit svůj názor a podpořit kulturní nadšence.
Určitě musím začít vybavením města kulturními zařízeními,
protože bez nich by se ve městě
dělala kultura obtížně. Ne každé
město se může pochlubit krásným
zrekonstruovaným společenským
domem, nově vystavěnou městskou knihovnou či samostatnou
budovou kina. Velké poděkování
patří vedení města, které se snaží
neustále shánět dotační prostředky
na výstavbu či rekonstrukce kulturních zařízení. Jak již jsem zmínil, společenský dům a knihovna
jsou hotovy. Nyní je čas zaměřit
se na další etapy záchrany zdického kina a najít pro ně víceúčelové
využití.
Právě dostatečné kulturní zázemí ve Zdicích je počátkem veškeré
činnosti. Město má svoji příspěvkovou organizaci, která se stará
o zajištění chodu budov a o vyžití
občanů. Stále se zvyšujícími náklady na provoz budov není vůbec
jednoduché vše zajistit a ještě nabídnout občanům dostatečné a lákavé programy. Určitě patří velký
dík všem zaměstnancům Spole-

připravují svá vystoupení během
roku, např. kapely - Pink Floyd
revival, Sam-Ou-Hell, Dixieland
Band Zdice, Pokus, pěvecké sbory - Zdický smíšený sbor či dětský
sbor při ZŠ Zdice, divadelní soubory - Cirkus Žebřík v Černíně,
Zdická divadelní s. r. o. Dále se
můžeme pochlubit lidmi, kteří se
zajímají o historii našeho města
a píší pro nás zajímavé knihy a připravují pro nás besedy. Mohu zmínit pana Pavla Dušánka, paní Janu
Smíškovou, pana Josefa Hůrku či
pana Ladislava Zvonaře. V rámci
článků ve Zdických novinách pana
Hůrku, paní Smíškovou, pana Holotinu, pana Zvonaře či pana Jonáše. Dále děkuji všem aktivním občanům, kteří ve Zdicích připravují
různé výstavy či se jinak zapojují
do kulturního dění ve městě.
Přeji všem občanům města, aby
rádi navštěvovali kulturní a společenské akce ve městě. Všem kulturním dobrovolníkům a pracovníkům přeji mnoho zdaru v jejich
práci a spokojené publikum. Děkuji
jim za práci, která má smysl a obohacuje naše životy.
Mgr. Přemysl Landa
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z usnesení RM Zdice

Z jednání Rady města - září 2014
RM souhlasila:
l se stavbou na části pozemku parc.
č. 1642/9 v k. ú. Zdice, jehož vlastníkem je Středočeský kraj, který je
ve správě Krajské správy a údržby
silnic Středočeského kraje, z důvodu
realizace stavby „Výstavba chodníku
v ulicích Vorlova a Nad Úvozem“
l s výpůjčkou části pozemku parc.
č. 1642/9 v k. ú. Zdice, jehož vlastníkem je Středočeský kraj, na kterém
bude realizována stavba „Výstavba
chodníku v ulicích Vorlova a Nad
Úvozem“
l s tím, aby během platnosti Smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č.
1642/9 v k. ú. Zdice byly podniknuty
kroky vedoucí k převodu části dotčeného pozemku do vlastnictví města
Zdice
l na základě výběrového řízení
na akci „Výměna plynového kotle ZŠ
Zdice, Žižkova 589, Zdice“ s doporučením hodnotící komise a přidělila
poptávku ekonomicky nejvýhodnější
nabídce firmě Pavel Mareš - instalace, Zdice, IČ: 12240133 a pověřila
Mgr. E. Fiřtovou, ředitelku ZŠ Zdice,
podpisem smlouvy o dílo
l s uzavřením Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení č.:
9414002863/180832 mezi městem
Zdice a RWE GasNet, s. r. o., na pronájem plynárenského zařízení - STL
plynovodu v celkové délce 55,38 m,
v ulici Jungmanova ve Zdicích,
na dobu neurčitou, za cenu 1 153 Kč/
rok + DPH v zákonné výši a pověřila
odbor městských investic a majetku
připravit prodej počátkem roku 2015
l se zveřejněním záměru pronájmu
části budovy ME47 na pozemku p. č.
1918/4 o výměře 707,4 m² v k. ú.
Zdice
l s uzavřením Smlouvy o zřízení
věcného břemene spočívající ve služebnosti inženýrské sítě v rámci
stavby „vodovodní a kanalizační
přípojka pro RD na pozemku p. č.
1875/2 v k. ú. Zdice“, spočívající
v právu zřídit a provozovat vodovodní a kanalizační přípojku a právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami
a provozováním vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku města p. č.
1871 v k. ú. Zdice, za úplatu 1 000,Kč + základní sazba DPH (v návaznosti na Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene) a pověřila
starostu města jejím podpisem
l s ukončením nájemní smlouvy
na užívání bytu č. 5 v domě čp. 1
v Černíně ke dni 31. 8. 2014
l se zveřejněním záměru pronájmu
části budovy ME47 na pozemku
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p. č.: 1918/4 o výměře 610 m² v k. ú.
Zdice
l na základě změny Rozhodnutí MŽP
o poskytnutí dotace ze dne 12. 8. 2014
z důvodu prodloužení termínů u akce
„Stavební úpravy (modernizace) sportovního areálu Zdice“ - s uzavřením
Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 12119293
o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
mezi městem Zdice a Státním fondem
ŽP ČR a pověřila starostu podpisem
Dodatku č. 1
l s navrženým programem ZM, které se uskuteční 10. 9. 2014 v 17,00
hod. na MěÚ Zdice
l s výzvou pro podání nabídek
na akci „Regenerace vybrané zeleně
města Zdice“ a pověřila starostu města Zdice Bc. Antonína Sklenáře jejím
podpisem
l s poptávkou pro podání nabídek
na výkon TDI nad stavbou „Regenerace vybrané zeleně města Zdice“ a pověřila starostu města Zdice
Bc. Antonína Sklenáře jejím podpisem
l s výzvou pro podání poptávky
na „Koordinátor BOZP a TDI nad
stavbou „Zateplení budovy ZŠ v Žižkově ulici, Zdice“ a pověřila starostu
města Zdice Bc. Antonína Sklenáře
jejím podpisem.
l s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor s panem P. P. dohodou ke dni 30. 9. 2014 nebo výpovědí
dle smlouvy
l s vyřazením nepoužitelného majetku vedeného v ZŠ Zdice (dle přílohy)
a jeho následnou likvidací
l s prodloužením termínu dokončení stavebních a montážních prací
na projektu „Obnova lesoparku Knihov ve Zdicích - II. etapa“ - lávka
pro pěší do 31. 12. 2014 z důvodu
průtahu stavebního povolení a pověřila starostu města podpisem žádosti
o prodloužení realizačních termínů
pro Středočeský kraj - Fond životního
prostředí a zemědělství
l s výběrem zpracovatele projektové
dokumentace pro stavební povolení,
zadávací a prováděcí PD pro projekt
„Výtah pro přepravu imobilních žáků
a evakuační schodiště v ZŠ Zdice“,
na základě poptávky společnosti Ateliér Pilka - ing. Pilky, IČ: 28175930,
za cenu 80 000,- Kč + DPH v termínu 3 týdny a pověřila starostu města
podpisem objednávky
l s podání žádosti na FROM o prodloužení termínu pro doručení povinných podkladů pro přípravu smlouvy
o poskytnutí dotace na akci „Výtah
pro přepravu imobilních žáků a evakuační schodiště v ZŠ Zdice“ a pověřila starostu podpisem žádosti

l s navrženým programem ZM, které se uskuteční 22. 9. 2014 v 17,00
hod. na MěÚ Zdice
l s Rozhodnutím o přijetí dotace Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí dotace ze dne 5. 9. 2014, identifikační číslo EDS: 115D242001856,
registrační číslo: IS SFZP 13162234
na akci „Zavedení separace (svozu)
biodpadu ve Zdicích“, číslo projektu:
CZ.1.02/4.1.00/13.19024
l s přijetím dotace ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí
a pověřuje vedoucího příspěvkové
organizace SaTZM podpisem Potvrzení o přijetí dotace.
RM nesouhlasila
l s žalobou o určení vlastnictví k pozemkům p. č. 1677/5 a p. č. 1678/2
v k. ú. Zdice, zapsaným na LV č.
10 001 jako vlastnictví Města Zdice
a návrhů, aby byl návrh žalobce v celém rozsahu zamítnut
l s prodejem pozemků ve vlastnictví
města Zdice v k. ú. Zdice:
- p. č. 169, zahrada o výměře 95 m2,
- p. č. 166, zahrada o výměře 108 m2,
- p. č. 190, zahrada o výměře 82 m2,
- p. č. 193, zahrada o výměře 101 m2
za cenu 100,- Kč/ m2, navrženou majiteli pozemků a trvá na platnosti předešlých usneseních.
RM schválila
l rozpočtové opatření č. 3 roku 2014
a doporučila Zastupitelstvu města
ke schválení
l uzavření Smlouvy o výpůjčce části
pozemku parc. č. 1642/9 v k. ú. Zdice na dobu určitou, tj. počínaje dnem
podpisu smlouvy s platností 3 měsíce
l směnu části pozemku ve vlastnictví města Zdice parc. č. 1831/11 (nově
dle geom. plánu č. 1566-55/2013
parc. č. 1831/24) o výměře 1682 m²,
orná půda v k. ú. Zdice za pozemky
parc. č. 865/32 o výměře 1218 m²,
vodní plocha, parc. č. 865/49 o výměře 453 m², vodní plocha a parc.
č. 1762/3 o výměře 11 m², zahrada,
celkem 1682 m² v k. ú. Zdice, bezúplatně, z důvodu plánované výstavby „Protipovodňové ochrany Zdic“
l výjimku ze směrnice č. 1/2012 (zásady pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu pro veřejného zadavatele) na zakázku malého rozsahu
a schválila vytvoření objednávky
firmě Strabag a. s. Odštěpný závod
Praha, Lidická 802, 266 01 Beroun
na provedení prací přímo souvisejících s akcí Výstavba chodníku
v ulici Husova podél II/605 ve Zdicích a pověřila starostu města podpisem této objednávky v celkové výši
119 175,00 Kč bez DPH
l rozpočtové opatření č. 4 roku 2014
a doporučila Zastupitelstvu města
ke schválení

l Dodatek č. 2 ke smlouvě o dotaci
na MŠ s krajským úřadem
l výzvu a zadávací dokumentaci
pro zjednodušené podlimitní řízení na zhotovitele stavby „Zateplení
budovy ZŠ v Žižkově ulici, Zdice“
s předpokládanou hodnotou veřejné
zakázky ve výši 7 600 000,- Kč bez
DPH a pověřila starostu města Zdice
- Bc. Antonína Sklenáře jejím podpisem
l vydání aktualizovaného Provozního a návštěvního řádu venkovních
hracích ploch a hřišť ve městě Zdice
s účinností od 15. 9. 2014, kterým se
ruší a nahrazuje Provozní řád venkovních hracích ploch a hřišť ve městě
Zdice s účinností od 1. 6. 2010 a pověřila starostu města jeho podpisem
RM doporučila
l ZM přijmout účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje v rámci
Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, Středočeského Fondu životního prostředí
a zemědělství, Středočeského Fondu
rozvoje obcí a měst, Středočeského
Fondu vzdělávání, sportu, volného
času a primární prevence a Fondu
hejtmana
l ZM schválit uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací mezi městem Zdice a jednotlivými Fondy Středočeského kraje
l ZM zrušit usnesení č. 23/2014/II/4:
„Zastupitelstvo města Zdice schvaluje
prodej pozemku p. č. 112, zastavěná
plocha o výměře 282 m² včetně budovy čp. 229 v k. ú. Zdice (budova bývalé knihovny) za cenu 1 450 000 Kč
panu W., Beroun.“
l ke schválení přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR
RM rozhodla
l o poskytnutí příspěvku ve výši
10 000,- Kč na rekonstrukci hrobu
pátera Josefa Vorla - přeposláno z daru
města Opočna.
RM trvala
l na dodržení projektu Obnova lesoparku Knihov ve Zdicích - II. etapa“ a smlouvy se zhotovitelem a ceny
za dílo.
RM uložila
l zpracovat demografickou studii
s ohledem predikce statistického
a Krajského úřadu Středočeského kraje v souvislosti s plánovanou výstavbou nové ZŠ
l připravit podklady ke stavebnímu
a hygienickému stavu budovy II. stupně ZŠ
l upozornit vedoucí příspěvkových
organizací na povinnost dodržení rozpočtu na rok 2014
l z důvodu transparentnosti externí
společnosti Valldemossa trade s. r. o.,
Praha 6, IČ: 28185625 uveřejnit výzvu, zadávací dokumentaci a ostatní
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z usnesení RM a ZM Zdice
povinné přílohy na akci „Zateplení
budovy ZŠ v Žižkově ulici, Zdice“
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
k podání nabídek na Věstník veřejných zakázek (ISVZ)
l ředitelce ZŠ Zdice postupovat při
nákupu kamery pro potřeby ZŠ dle
směrnice č. 1/2012.
RM určila
l pro výběrové řízení na veřejnou
zakázku „Zateplení budovy ZŠ v Žižkově ulici, Zdice“ druh zadávacího
řízení ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ.
RM upravila
l ceny pronájmu hlavního a malého
sálu ve sportovní hale takto:
pro nečleny TJ Lokomotiva Zdice
550,- Kč, pro členy TJ Lokomotiva
Zdice 400,- Kč, gymnastický sál jednotná cena pro všechny 300,- Kč.
RM pověřila
l odbor investic a majetku přípravou
aktualizace projektové dokumentace
výstavby nové ZŠ
l odbor fin. a org. vypsáním poptávkového řízení na externí auditní firmu
na provedení kontroly příspěvkových
organizací.
RM stanovila
l komisi pro otevírání a hodnocení
nabídek na akci „Regenerace vybrané zeleně města Zdice“ ve složení: Bc. Sklenář, p. Šmíd, p. Prokš,
JUDr. Mol, p. Mudra. Náhradníci:
p. Huml, Mgr. Landa, MUDr. Růžičková, administrace – tajemník MěÚ
M. Hasman, Bc. Bakulová
l termín pro podání nabídek na akci
„Regenerace vybrané zeleně města
Zdice“ nejpozději do dne 25. 9. 2014
do 11:00 hod. a termín pro otevírání a hodnocení nabídek komisí dne
26. 9. 2014 od 8:00 hod.
l v rámci veřejné zakázky „Zateplení budovy ZŠ v Žižkově ulici, Zdice“
komisi pro hodnocení nabídek dne 2.
10. 2014 ve 13,00 hod. následovně:
1. členové: Bc. Sklenář, Mgr. Landa,
Mgr. Fiřtová, p. Huml, Mgr. Hlušičková - Valldemossa trade s. r. o.
2. náhradníci členů hodnotící komise: Mgr. Bečvář, Ing. Podskalský,
p. Házl, Mgr. Hampl, pí Petrů - Valldemossa trade s. r. o.
l komisi pro otevírání a hodnocení
nabídek na akci „Koordinátor BOZP
a TDI nad stavbou „Zateplení budovy
ZŠ v Žižkově ulici, Zdice“ ve složení:
1. členové: Bc. Sklenář, Mgr. Landa
Mgr. Fiřtová, p. Huml, Mgr. Bečvář
2. náhradníci členů hodnotící komise:, Ing. Podskalský, p. Házl,
Mgr. Hampl, administrace - tajemník
MěÚ M. Hasman, Bc. E. Bakulová
termín pro podání nabídek nejpozději
do dne 2. 10. 2014 do 10.00 hod., termín pro otevírání a hodnocení nabí-
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dek komisí dne 2. 10. 2014 ve 13.30
hod.
RM vzala na vědomí
l výsledek hospodaření za 1. pololetí
2014 a předložila zastupitelstvu města
hospodaření na vědomí a požádala finanční výbor o kontrolu
l informaci od hodnotící komise
(ve složení: Bc. A. Sklenář, Ing. J.
Podskalský - omluven, Ing. M. Vožehová, Mgr. E. Fiřtová - omluvena, L.
Jonáš, náhradníci: R. Dolejš, Mgr. D.
Bečvář, Mgr. J. Palanová, K. Freyburg, I. Házl) o průběhu výběrového
řízení na poptávku „Výměna plynového kotle ZŠ Zdice, Žižkova 589, Zdice“, která proběhla v souladu s vnitřní
směrnicí č. 1/2012 - zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro zadavatele.
l výsledky kontrol příspěvkových organizací - Společenský klub, Základní
škola a Sportovní a technické zařízení
l informaci ohledně projektu „Výtah
pro přepravu imobilních žáků a evakuační schodiště v ZŠ Zdice“ a uložila
odboru městských investic a majetku
svolat místní šetření v areálu ZŠ Žižkova za účasti vedení města, vedení
školy a vybraných projektantů za účelem výběru nejvhodnější varianty řešení projektu
l informaci ohledně projektu cyklostezky „Po stopách českých králů“
a trvá na variantě Středočeského kraje
tak, jak potvrdil hejtman při své návštěvě 23. 7. 2014
l informaci ohledně průběhu jednání
s Českými drahami, a. s., Praha, při
realizaci plánovaného P+R parkoviště
u vlakového nádraží Zdice
l informaci ve věci zřízení autobusových zastávek v ulici Komenského
a v ulici Čs. armády a pověřila odbor
investic a majetku jednáním o pozemcích
l informaci ohledně změny technologie výstavby nové budovy MŠ Zdice
l průběh přípravy realizace projektu „Protipovodňové ochrany Zdic“
a souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo na technickou pomoc mezi firmou Sweco Hydroprojekt
a. s., Praha 4 a městem Zdice ohledně prodloužení doby této spolupráce
do 31. 10. 2014 a pověřila starostu
města podpisem tohoto dodatku.
INFORMACE
Vedení města bude jednat s ředitelem firmy Kostal o vypořádání
věcného břemene - řešení problematiky pozemků ve věci - kruhová křižovatka. Vedení města naváže na jednání s ministerstvem
průmyslu a obchodu o řešení obchvatu v řešení části Zdic. Příprava uzavření memoranda s krajem
v řešení této záležitosti.

Z jednání Zastupitelstva města z 10. 9. 2014
ZM určilo
l
ověřovateli
zápisu
pana
Mgr. Radka Hampla a MUDr. Moniku Růžičkovou.
ZM schválilo
l rozpočtové opatření č. 3 roku
2014.
l přijetí účelových dotací z rozpočtu
Středočeského kraje v rámci Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, Středočeského kraje Fondu životního prostředí
a zemědělství, Středočeského Fondu
rozvoje obcí a měst a Středočeského
Fondu vzdělávání, sportu, volného
času a primární prevence
l uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací mezi městem Zdice
a jednotlivými Fondy Středočeského kraje a pověřuje starostu města
jejich podpisem
l prodej pozemku p. č. 1716, zastavěná plocha a nádvoří o výměře
463 m2 včetně budovy v k. ú. Zdice
(budova bývalé kotelny) za cenu
1 700 000,- Kč
l prodej pozemku p. č. 1518, zahrada o výměře 162 m2 v k. ú. Zdice, za cenu dle znaleckého posudku, tj. 293,- Kč/m2. Pozemek byl
majiteli využíván několik desetiletí.

l prodej pozemku p. č. 1513, zahrada o výměře 54 m2 v k. ú. Zdice,
za cenu dle znaleckého posudku, tj.
293,- Kč/m2. Pozemek byl majiteli
využíván několik desetiletí.
l zrušení usnesení č. 23/2014/II/4:
„Zastupitelstvo města Zdice schvaluje prodej pozemku p. č. 112, zastavěná plocha o výměře 282 m2
v k. ú. Zdice (budova bývalé knihovny) za cenu 1 450 000,- Kč panu W.,
Beroun.“
ZM neschválilo
l prodej pozemků p. č. 2127/34
o výměře 235 m2, 2127/35 o výměře
12266 m2, 2128 o výměře 1583 m2,
2129/1 o výměře 7323 m2 v k. ú. Zdice.
ZM vzalo na vědomí
l výsledek hospodaření za 1. pololetí 2014
l informaci RM a souhlasí s uzavřením akcionářské dohody mezi
obchodní společností ENERGIE
AG BOHEMIA s. r. o. a městem
Zdice, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
l zprávu z jednání rady města
za období od 7. 7. 2014 do 4. 8.
2014 a zprávu z jednání zastupitelstva města ze dne 7. 7. 2014.

Z jednání Zastupitel. města ze 22. 9. 2014
ZM určilo
l ověřovateli zápisu Richarda Dolejše a Karla Freyburga.
ZM schválilo
l rozpočtové opatření č. 4 roku 2014
l uzavření smlouvy o poskytnutí
účelové dotace ve výši 120 000,- Kč
na „Oslavy 20. výročí udělění statutu
města“ mezi městem Zdice a Středočeským Fondem hejtmana a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy
l prodej pozemku p. č. 1716, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 463 m2 včetně budovy v k. ú.
Zdice (budova bývalé kotelny) za
cenu 1 700 000,- Kč.
ZM souhlasilo
l s přijetím dotace ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí
a pověřuje vedoucího příspěvkové or-

ganizace SaTZM Miloslava Růžičku
podpisem Potvrzení o přijetí dotace.
ZM vzalo na vědomí
l doporučení RM a souhlasí s Rozhodnutím o přijetí dotace Ministerstva
životního prostředí ČR o poskytnutí
dotace ze dne 5. 9. 2014, identifikační
číslo EDS: 115D242001856, registrační číslo: IS SFŽP 13162234 na
akci „Zavedení separace (svozu) bioodpadu ve Zdicích“, číslo projektu:
CZ.1.02/4.1.00/13.19024 a
l doporučení RM a schvaluje přijetí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu hejtmana a zmírnění následků
živelních katastrof v rámci „Podpory
hejtmana“.
ZM zrušilo
l usnesení ZM č.: 25/2014/II/3 ze
dne 10. 9. 2014 .

Sběrný dvůr do konce listopadu
Připomínáme občanům, že sběrný dvůr v areálu bývalých kasáren je
otevřen pouze každou sobotu v době 8:00 - 11:00 do konce listopadu. Je zde možno odevzdat: směsný komunální odpad, papír, sklo,
plasty, dřevo, kovy, asfaltové směsi, elektrozařízení, světelné zdroje
a svítidla, textil, obuv i biologicky rozložitelný odpad.

9

oslavy

Zdice slavily 20. výročí jmenování městem
pokračování z 1. strany
Hlavní program probíhal v neděli
21. září od dopoledních až do večerních hodin na pěší zóně, které vévodilo velké mobilní jeviště. Vedle
bohatého programu bylo zde pro
návštěvníky připraveno mnoho stánků, dokonce i dobových s ukázkou
historických řemesel. Dopoledne
zahráli a zazpívali Kateřina Misíková, Jakub Kořínek a Libor Jonáš,
Dixieland band Zdice a Michal David revival. Ve školních budovách,
které letos slaví 130. a 80. výročí
od otevření, probíhal Den otevřených dveří.
Hodinu po poledni zahájila program kapela Šmrnc přehlídkou staropražských písniček. Zatím do Zdic
„zavítal“ král Václav IV. se svou
družinou, za zvuků starých hudebních nástrojů prošel královský průvod v historických kostýmech Zdicemi, aby ve 14 hodin došel na pěší
zónu a jeho členové zaujali místa
před jevištěm. Sám král Václav IV.
pozdravil přítomné na zcela zaplněném náměstí a požádal starostu
města Bc. Antonína Sklenáře, aby
pronesl slavnostní projev. Na jevišti, jehož průčelí zdobilo velké logo
k 20. výročí udělení statutu města
a při slavnostním zahájení přibyl
i prapor města, byli se starostou
města dále přítomni místostarosta
města a poslanec Parlamentu ČR
Richard Dolejš, místostarosta města Mgr. Přemysl Landa, Ing. Gus-

tav Souček - místostarosta Zdic
1994-1998, Mgr. Miroslav Holotina - starosta 2002-2010, Mgr. Jana
Smíšková - předsedkyně kulturní
komise RM 1994-2014, jáhen Josef
Jonáš - čestný občan Zdic. Starosta
města Bc. Antonín Sklenář omluvil
nepřítomné exstarosty JUDr. Václava Bubníka 1990-1994 a Petra Červeného 1994-2002.
V projevu starosta města připomněl důležité okamžiky historie
Zdic - od jejich založení až po současnost. Poděkoval všem, kteří se
na zvelebení města v průběhu 20
let podíleli. Městu popřál do dalších
svobodných let dynamický rozvoj
ve všech jeho oblastech, občanům
pevné zdraví a štěstí, které jsou tolik důležité pro realizaci životních
plánů a cílů. Ing. Gustav Souček
zavzpomínal na slavnostní převzetí praporu Zdic 1. února 1995, kdy
ho spolu s dokumenty opravňujícími užívat znak a prapor přebíral
spolu s tajemnicí MěÚ pí Ivanou
Rabochovou z rukou předsedy Poslanecké sněmovny PhDr. Milana
Uhdeho. S popisem znaku města
seznámila přítomné žákyně 9. tř.
Michaela Davidová. Mgr. Miroslav
Holotina připomněl rozvoj naší obce
a zavzpomínal na oslavy města před
10 lety. Třiadvacetileté vydávání
měsíčníku Zdické noviny, které jsou
dokumentem o životě města a jehož
260. číslo právě vyjde, přiblížila
Mgr. Jana Smíšková. Jáhen Josef Jo-

 Slavnostní zahájení oslav. Na snímku zleva starosta města Bc. Antonín Sklenář, Mi-

chaela Davidová- žákyně 9. tř., Mgr. Miroslav Holotina, místostarosta Zdic a poslanec
Parlamentu ČR Richard Dolejš, Ing. Gustav Souček, místostarosta Zdic Mgr. Přemysl
Landa,čestný občan Zdic Josef Jonáš a Mgr. Jana Smíšková.

náš ve svém vystoupení vzpomenul
na osobnost Pátera Josefa Vorla, známého buditele a skladatele písní, který zde působil v letech 1835 – 1874.
Místostarosta Zdic Richard Dolejš
ve svém vystoupení zdůraznil velké
investiční akce provedené ve Zdicích pro to, aby se zde občanům žilo
dobře. Všichni popřáli městu další
rozvoj, který povede ke spokojenému životu všech obyvatel. Starosta
města spolu s místostarostou Přemyslem Landou poté poblahopřáli
zdickému rodákovi p. Miroslavu
Pužíkovi k vítězství v soutěži o návrh loga k 20. výročí města a předali
mu věcnou cenu. Vítěz soutěže žije
u Moravské Třebové, ale prostřednictvím internetu sleduje stále život
ve Zdicích. Je také autorem loga
zdické městské knihovny.
Po oficiální části pokračoval odpolední program, který až do večera
uváděl známý herec Pavel Nový.
Představily se šermířské společnosti

Gladius a Duellanti, dobové tance
předvedla Althea z Plzně, dobová
hudba zazněla v podání skupiny Elthin. Malé diváky bavil kejklíř Lukáš, děti si užívaly kolotoč, skákací
hrad, malování na obličej a další
atrakce. Mezi jednotlivými čísly byl
program doplněn soutěží z historie
i současnosti Zdic, za správné odpovědi následovala odměna.
Drobnější déšť, který se v pozdním nedělním odpoledni snesl na Zdice, byl nesrovnatelný se sobotním lijákem. To musel asi sv. Petr opravdu
nad Zdičáky hodně držet ochrannou
ruku, že nedělní počasí bylo lepší. Diváci se nedali odradit drobným deštěm, odměnou jim byla vystoupení
The Beatles revival, zpěváka Bohuše
Matuše, houslistky Jolany Szajewské,
zpěvačky Petry Janů a zdické kapely
Echoes of Pink Floyd, jejíž společné
vystoupení s dětmi ze zdické ZŠ celý
bohatý program slavností uzavřelo.
Jana Smíšková

 1. ročník výstavy veteránských vojenských a civilních vozů.

 Královský průvod. 		
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 Král Václav IV.

 Dixieland band Zdice.
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oslavy

 Staropražská kapela Šmrnc.

 Kateřina Misíková, Jakub Kořínek a Libor Jonáš.

 Michal David revival.

 Kejklíř Lukáš.

 Bohuš Matuš.
 Echoes of Pink Floyd s pěveckým sborem ZŠ Zdice.

 Petra Janů.

 The Beatles revival.

 Pavel Nový.

 Šermířská společnost Duellanti.
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 Ukázka kovářského řemesla.

 Jolana Szajewská.
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společnost - kultura

Oslavy 1010 let Černína se vydařily
Osadní výbor a Sbor dobrovolných hasičů uspořádal v sobotu 6. září 2014 setkání rodáků
a Oslavy 1010 let od první písemné zmínky o osadě u černého lesa s názvem Černín. Zápis
je uveden v Kosmově kronice a je datován k roku 1004. První oslavy se konaly už v roce
2004 k výročí tisíciletí, letošní na ně po deseti letech navázaly a snad byla zahájena tradice pořádání oslav vždy po deseti letech.
Oslavy byly zahájeny na návsi
proslovem zastupitelky města Zdice
paní Ivany Rabochové, poté násle-

dovala Česká beseda zatančená černínskými rodiči a dětmi. Po velkém
aplausu se návštěvníci přesunuli

16. Poncarovy Zdice
Jako každý rok, tak i letos se třetí sobotu v měsíci
září konaly Poncarovy Zdice. V letošním roce byly součástí oslav 20. výročí jmenování Zdic městem.
Po čtyřech letech se opět
do Zdic vrátila Lounská třináctka
s kapelníkem Miroslavem Rejhou
a zpěváky Danou Rejhovou, Danou Suchou, Kamilem Brettem
a Martinem Rejhou. Jako host
večera vystoupil známý zpěvák
Josef Oplt. Laskavým a vtipným
slovem provázel koncert Karel
Vydra. Vynikající dechová kapela
vyhrála dvakrát celostátní soutěž
o Zlatou křídlovku a v roce 1994
zvítězila v rozhlasové soutěži
„O plzeňský soudek“. Účinkuje
nejen v naší republice, ale hrála
i v Polsku, Holandsku, Francii
a Chorvatsku.
Koncertu jako vždy byli přítomni potomci skladatelů české
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dechové hudby Jaroslava Vejvody, Karla Vacka, Antonína
Borovičky a oba synové Josefa
Poncara s rodinami. Dále byl
koncertu přítomen Antonín Bulka, skladatel a hudební režisér
Českého rozhlasu v Plzni.
V prvé polovině koncertu se
představila Lounská třináctka
svými oblíbenými skladbami
a skladbami přátel Josefa Poncara. V druhé polovině pak skladbami oslavence a zdického občana
Josefa Poncara. Každá skladba
byla přítomnými diváky přijata
bouřlivým potleskem. 16. ročník
Poncarových Zdic se díky všem
účinkujícím opravdu vydařil.
Josef Hůrka

k autobusové zastávce, kde byla slavnostně otevřena předsedou osadního
výboru panem Jánským černínská
veřejná knihovna, tzv. knihobudka.
Iniciátorem nápadu je Miloš Samek,
který se inspiroval v zahraničí, princip knihobudky spočívá v principu
„vlož svoji přečtenou knihu a vezmi
si jinou“. V průběhu prvních dní byla
knihovna zaplněna knihami, které dodali místní občané, a věříme, že bude
i příjemným zpestřením pro čekající
na autobus, turisty a cyklisty, kteří
budou projíždět Černínem. Program
oslav pokračoval slavnostním průvodem k památnému kameni, který
je na vrchu Hřibce mezi Černínem
a Trubínem. Zde si návštěvníci vyslechli proslov o historii obce Černín.
Na zpáteční cestě
byla ještě krátká
	
  
zastávka u památníku obětem první
světové války, kde předseda osadního výboru položil kytici. Po návratu
průvodu zpět na náves vypukl naplno
plánovaný program, hrála dechová
hudba Berounská šestka, děti se točily na historickém kolotoči, střílely
na historické střelnici a dospělí většinou posedávali v malých skupinkách v družném hovoru nebo čtením
publikace, která byla u příležitosti
oslav sepsána místními občany. Pro
návštěvníky byla také připravena
možnost svezení se na historické
bryčce tažené koňským spřežením.
Dále diváci viděli představení černínské skupiny historického šermu
Bakyhem pod vedením Marcely
Krůťové, divadelní představení Cirkusu Žebřík černínských Miloše
a Jany Samkových, krátkou ukázku
moderního rapu Hermíny a Michala
Čillíkových. Své do detailu propracované modely na dálkové ovládání
představil černínský modelář František Vrba. Na žádost dětí předvedl

i terénní vlastnosti expedičního modelu Land Rover tím, že vyjel prudký
kopec k místní kapličce. Místní hasiči
předvedli hašení s historickou ruční
stříkačkou Smekal z roku 1901, která
je od svého pořízení po celou dobu
v péči černínských dobrovolných hasičů, dědí se z generace na generaci
a je plně funkční.
Po ukončení programu na návsi
následoval zlatý hřeb oslav, a to koncert Collegia českých filharmoniků
pod vedením černínského Jaroslava
Krofta v hostinci na sále. Oslavy byly
zakončeny taneční zábavou za hudebního doprovodu Sdružení volných
tónů.
Vzhledem k tomu, že celé oslavy
doprovázelo slunečné počasí, ještě
pozdě večer po ukončení oficiálního programu seděli dávní kamarádi,
spolužáci a kolegové, kteří se sešli
po dlouhé době, u jednoho velkého
stolu uprostřed návsi.

Oslavy se uskutečnily za finanční podpory města Zdice, Středočeského kraje, Pekařství Johan, Jiřího
Pošmourného a materiální podpory
města Králův Dvůr. Podporovatelům
i všem pořadatelům a účinkujícím
děkujeme.
Ing. Mgr. Hynek Černý
starosta SDH Černín

Umění rytmu
komorní koncert
světových a českých
hitů
z 30. – 70. let
v jazz rytmu

hraje a zpívá
Peter´s Band
23. října 2014
od 19 h
v Městské knihovně
Zdice
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stalo se - pozvánky

Přehlídka vojenských historických vozidel „Písmena 2014“
Stalo se už hezkou tradicí, že koncem léta pořádá Klub vojenských historických vozidel a ARMY muzeum Zdice přehlídku
válečné a dopravní techniky na vrchu „Písmena“. Vedle jmenovaných se přehlídky účastnil i 13. dělostřelecký pluk z Jinec s ukázkou samohybné kanónové houfnice DANA a s autem zdravotnické služby České armády LR 130 ZDRAV.
Dále tu účastníci vojenského odpoledne mohli vidět ukázky uniforem
vojáků z I. světové války, vojenskou
válečnou techniku a uniformy sovětské armády s tankem P 34. Následoval kemp americké armády, včetně
válečné techniky používané za II. světové války, ale i ve válkách v Koreji,
Vietnamu a Iráku. Nechyběl ani kemp
německé armády, opět včetně bojové
techniky a uniforem.

Další přednáška
projektu „Zdice
očima staletí“
Ve čtvrtek 18. září uspořádal
Společenský klub Zdice spolu
s Městskou knihovnou Zdice další
přednášku v uvedeném projektu,
tentokrát na téma - Květnové dny
1945. Od pana Pavla Dušánka se
přítomní dověděli podrobné informace o vzniku revolučního národního výboru, ustavení a činnosti
vojenské posádky ve Zdicích,
pomoci zdických občanů bojující
Praze, příjezdu a pobytu armády
generála Vlasova a následně Rudé
armády, ale také o vzniku Revoluční gardy ve Zdicích. Na květnové dny 1945 zavzpomínal
v diskuzi i účastník besedy - pan
Miloslav Palásek, který jako skaut
byl tehdy spojkou revolučního národního výboru.
Sm

Bojová technika všech jmenovaných armád byla pak předváděna
v pohybu s velmi zajímavým slovním doprovodem o jejich výrobci,
válečném nasazení, výhodách či nevýhodách, který prováděl
průvodce této přehlídky.
Rovněž zajímavý byl zásah
zdravotníků Středočeského
kraje spolu s hasiči ze Zdic
a Berouna při vyprošťování
řidiče z hořícího osobního
automobilu, jeho následný
odvoz do nemocnice a likvidace požáru hořícího
vozidla. Dále byly divákům

předvedeny ukázky osobní sebeobrany KRAV MAGA, používané v boji
muže proti muži. Pro školní děti byly
pak připraveny atrakce skákací hrad
a PAINTBALL. Slunečné počasí

sobotního odpoledne 6. září přispělo
k zdárnému průběhu tohoto téměř
každoročního vojenského soustředění za přítomnosti početných návštěvníků ze Zdic a širokého okolí. Ukázkám bojové techniky přihlížel rovněž
zástupce vojenského leteckého přidělence Ruské federace v České republice plukovník Smirnov a generál
České armády Ladislav Kozler.
Závěrem krásného odpoledne
zahrála posluchačům country skupina pana Macha ze Zdic. Ve večerních hodinách byl krátký slavnostní
ohňostroj.
Josef Hůrka

Toulky zlatem podzimu aneb mezi propršeným pátkem a deštivou nedělí
Sám nadpis napovídá, jaké při 26.
ročníku „Toulek“ panovalo počasí.
I když všechno je trochu jinak. Ten
den v sobotu ráno 13. září se sice sluníčko s obtížemi prokousávalo hus-

tou mlhou, ale přes den bylo docela
příjemně. Bylo poměrně teplo a nepršelo. Svoji daň si počasí přece jen vybralo. Akce se zúčastnilo jen 70 dětí
a rodičů a poprvé po mnoha letech
jsme špekáčky zčásti vraceli, i když

jinak vždy nakvap doplňujeme zásoby. Navzdory tomu jsme si všichni celý den užili. Úderem deváté,
tak jako každý rok, odvážel autobus
zdických hasičů zájemce ze zastávky
ve Zdicích do Knížkovic. V počtu 17
na startu a kontrolách čekali na děti
členové našeho odboru i s posilou
děvčat ze „základky“. Převtělili
se za čerty, čarodejnici, Křemílka
s Vochomůrkou a mohli jste potkat
i Červenou Karkulku. Většinu kostýmů ochotně zapůjčila paní Růženka Hrubá. V cíli měl veselý diplom
motiv pohádky o Koblížkovi a špekáčky z prodejny u Milušky byly tak
dobré, že někteří účastníci chtěli prozradit, od kterého jsou řezníka. Čaj
uvařený podle legendární receptury
šel na dračku a ještě víc Mášenčiny

medovové koláčky upečené paní
Lorenzovou. Výborný chléb ke špekáčkům dodala pekárna Oldy Johana
a dřevo na oheň připravil knížkovický Karel Merhaut. Tak vidíte, všichni
se snažili a vše dopadlo na výbornou.
Jestli patříte k těm, kteří se letos lekli nepřízně počasí, můžete příští rok
12. září složit reparát na 27. ročníku
akce pro děti a rodiče Toulky zlatem
podzimu, kterou připravuje odbor
Klubu českých turistů spolu se Sportovní komisí RM Zdice. Jelikož se
jedná o konání bohulibé, tak pochod
podpořilo i město Zdice a sekce rodinné turistiky Klubu českých turistů.
Dovolte, abych všem, kdo „Toulky“
jakýmkoliv způsobem připravovali
a podpořili, upřímně poděkoval.
Za KČT Zdice Mirek Zálom

v rámci projektu: Zdice očima staletí

Letos si připomínáme 590. výročí události z období husitských
válek, která je spojována s naším městem – ZDICKEHO SNĚMU
1424. Měl být cestou k nastolení mírových podmínek v Čechách.
Na základě zjištění, přednáška také přiblíží tehdejší středověkou
podobu Zdic a regionu, identifikuje hlavní aktéry sněmování.
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Školní rok již probíhá
na plné obrátky
Měsíc školního roku mají již žáci za sebou. Na život školy
jsem se za redakci Zdických novin zeptala paní ředitelky
Mgr. Evy Fiřtové.
l Kolik dětí do ZŠ celkem dochází?
V letošním školním roce školu navštěvuje 489 dětí - 248 chlapců, 241
dívek. Na 1. stupni, tj. v 1. - 5. třídě, je
325 dětí (167 chlapců, 158 dívek), na 2.
stupeň chodí 164 dětí (81 chlapců, 83
dívek). Průměrná naplněnost tříd je 23
žáků.
l Kolik máte na škole tříd?
Počet dětí na prvním stupni neustále
narůstá, takže již druhý rok máme problémy s umístěním tříd prvního stupně
do budovy v Žižkově ulici. V letošním
školním roce máme na 1. stupni třináct
tříd - tři první, tři druhé, dvě třetí, tři čtvrté a dvě páté, které jsme museli umístit
do budovy v Komenského ulici. Na druhém stupni máme po dvou třídách
v každém ročníku, tedy celkem osm tříd.
l Kolik pedagogických pracovníků se podílí na vzdělávání a výchově dětí?
Celkem ve škole působí 43 pedagogických pracovníků - 17 na prvním
stupni, 18 na druhém stupni, šest vychovatelů, speciální pedagog a školní
psycholog.
l Jaké změny nastaly v pedagogickém sboru?
Naše řady opět posílilo několik nových kolegů. Na prvním stupni začala
učit na poloviční úvazek pí uč. Mgr.
Klára Rohlenová, pedag. asistentkami
projektu „Pomáháme školám k úspěchu“ se staly naše dvě kolegyně Kristýna Dolanská a Bc. Tereza Müllerová,
které zároveň i několik hodin vyučují.
Třídní učitelkou v páté třídě se stala bývalá asistentka Bc. Miroslava Lodeová.
Na druhém stupni nově vyučuje angličtinu a hudební výchovu Mgr. Leona
Kopačková, na částečný úvazek zde působí i pí uč. Mgr. Jana Potůčková, která
je na mateřské dovolené. Přijali jsme
také na částečný úvazek jako asistentku
projektu Bc. Zuzanu Kolebabovou. Bohužel nenastoupila nová učitelka matematiky, takže jsem moc ráda, že na částečný úvazek opět vyučuje matematiku
pí uč. Mgr. Jarmila Prokšová, moc nám
pomohla vyřešit obtížnou situaci.
Změny nastaly také ve školní družině, nově nastoupily paní vychovatelky Hana Krýlová a Karolina Skalová,
obě jsou zároveň také pedagogickými
asistentkami žáků. Nesmím také zapomenout na Mgr. Miroslavu Sklenářovou, která ve škole působí na poloviční
úvazek jako speciální pedagog a věnuje
se dětem, které mají individuální vzdělávací plán.
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l Kolik má škola celkově
všech zaměstnanců?
Škola to však nejsou jen učitelé, ale
i sedm správních zaměstnanců, pět kuchařek školní jídelny a jejich vedoucí.
Ještě máme čtyři paní učitelky na mateřské dovolené. Škola má v současné
době šedesát zaměstnanců, což je opravdu hodně.
l S kolika odděleními školní
družiny počítáte?
V tomto školním roce jsme otevřeli
další oddělení školní družiny, takže v současné době jich máme celkem šest. Snažíme se vyjít vstříc požadavkům rodičů
a zajistit přijetí všech dětí, které se přihlásí.
l V minulém školním roce jste
uvažovali o zavedení školního
klubu na 2. stupni? Byl o něj
zájem?
Než jsme školní klub založili, udělali
jsme anketu mezi rodiči i dětmi, zájem
byl velký. Bohužel klub začal svoji
činnost až po vyřešení administrativních záležitostí a již se nám nepodařilo
jeho činnost zavést tak, jak bychom
si představovali. I letos to není jednoduché, děti se začaly hlásit, chceme jej
otevřít alespoň dvakrát týdně - v pondělí a ve čtvrtek od 14 respektive 13,30
do 17 hodin, ale museli jsme celé zařízení přestěhovat do menší třídy, nedodali nám včas objednaný nábytek, těsně
před začátkem školního roku mi odřekla
nová vedoucí. Snažíme se jeho činnost
obnovit tak, aby zde děti mohly na internet, vypůjčit si knihu, zahrát různé hry
apod. Věřím, že se nám to podaří.
l Co nového se podařilo
o prázdninách ve škole udělat?
Jak už jsem zmínila, čekáme na nový
nábytek do školního klubu a knihovny. Podařilo se nám koupit nové lavice
do druhé třídy, takže mohu říci, že nový
nastavitelný nábytek je na prvním stupni
kromě jedné třídy již ve všech třídách.
V první třídě máme další novou interaktivní tabuli a novou pylonovou tabuli.
Ve spolupráci s MěÚ právě probíhá zcela zásadní rekonstrukce kotelny na prvním stupni, což sice není na pohled
nikde vidět, ale je to pro školu velmi
důležité, budeme mít nový kondenzační
kotel, který nám ušetří peníze a nahradí
staré a již nefunkční zařízení.
V budově druhého stupně jsme dokončili regulaci vytápění a opravili elektrické rozvody a osvětlení ve dvou třídách.
Děkuji za odpovědi. Přeji, aby se
vám práce dařila a školní rok 2014/15
byl opět pro všechny úspěšný.
Jana Smíšková

Základní škola Zdice, okres Beroun,

přijme kvalifikovanou
učitelku/učitele matematiky,
i na částečný úvazek.

Kontaktní telefon: 723 752 931.
Den otevřených dveří na zdické ZŠ
Zdická základní škola oslavila v měsíci září dvě výročí.
Obě se týkala otevření školních budov. Zalistujme trochu
v historii naší školy.
Před 130 lety byla dne 14. září
1884 slavnostně vysvěcena nová
školní budova v ulici Komenského
čp. 72. V době svého vzniku byla otevřena jako obecná škola. Pro vzrůstající počet dětí se začala v roce1912
stavět na školní zahradě další, tzv.
zadní budova, v níž se o rok později
začalo vyučovat.

V roce 1919 bylo ve Zdicích povoleno otevření měšťanské školy. Byla
umístěna do přední budovy. Bylo
to však na úkor obecné školy, která
mohla využívat jen budovu zadní,
jednu třídu musela umístit do budovy tehdejší radnice čp. 37 (původně
zdická škola). Počet učeben byl stále
nevyhovující. V roce 1922 byl problém řešen umístěním tří tříd obecné
školy do 1. patra nově vybudovaného
obecního domu v ulici Žižkova čp.
390 (nyní budova MŠ), ale už v roce

1929/30 musela být opět jedna třída
v původní zdické škole v čp. 37.
Vážná situace nedostatku učeben
ve Zdicích byla vyřešena až postavením nové budovy obecné školy
v ulici Žižkova čp. 589. Se stavbou se
začalo v roce 1933, vyučování bylo
zahájeno 1. září 1934. Slavnostní otevření se uskutečnilo 28. září na svátek patrona české země sv. Václava.
Nová budova obecné školy s deseti
učebnami, kabinety a tělocvičnou,
od jejíhož otevření uplynulo letos 80
let, byla krásná a patřila k nejmodernějším v kraji.
U příležitosti těchto výročí se konal v neděli 21. září ve škole Den otevřených dveří. Možnost zavzpomínat
na školní léta a prohlédnout si ZŠ využilo asi140 návštěvníků - 90 jich navštívilo budovu 2. stupně v Komenského ulici, ostatní se přišli podívat
do budovy 1. stupně v ulici Žižkova.
Líbily se jim učebny, se zajímavostí
si prohlédli videoklip o životě školy,
který bude promítnut na akademii
1. a 2. října ve společenském domě.
Překvapením pro návštěvníky byly
vystavené staré školní fotografie tříd,
na kterých se „našli“ coby žáci zdejší školy. Odcházeli spokojeni, mnozí
i s kopií fotografie své třídy. Jak prozradila ředitelka školy Mgr. Eva Fiřtová, o udělání kopií byl značný zájem. Se Dnem otevřených dveří byla
i ona spokojena.
Jana Smíšková

Fotografie a dokumenty vyprávějí
Kulturní komise RM a Společenský klub Zdice vás srdečně zvou
na výstavu „Fotografie a dokumenty vyprávějí“, která se uskuteční ve
dnech 21. - 26. října 2014 ve společenském domě. Navazuje na předcházející výstavy pořádané v letech 2006, 2009 a 2010. Při návštěvě
výstavy si oživíte ve vzpomínkách místa, která nenávratně zmizela,
nebo změnila svou tvář. Součástí výstavy budou i fotografie školních
tříd. Vernisáž výstavy úterý 21. října v 16 hodin. V dalších dnech bude
výstava otevřena denně od 13 do 17 hodin.
-sm-
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Zprávičky
z naší školičky
1. září. Den, kdy začíná škola
a školička, den, kdy se shledáváme se svými kamarády. Pro naše
nejmenší, nově příchozí, je tento
den plný očekávání, těšení se, ale
i strachu z opuštění maminky a tatínka, se kterými do této doby trávili
veškerý svůj čas. Všechny paní učitelky mateřské školy si uvědomují,
jak důležité je citlivé přijetí těchto
dětí. Chápeme smutky a strachy
nováčků.... proto se jim snažíme
všemožně zpříjemnit pobyt ve školičce. Pevně věříme, že i ti nejvytrvalejší ,,smutníčci“, si u nás zvyknou a brzy se na nás budou těšit.
16. září se konala schůzka pro
rodiče. Setkání zahájila Mgr. Eva
Burdová, MBA, která rodiče humornou formou seznámila s potřebami dítěte. Velice zajímavá přednáška byla zakončena besedou. Poté
se paní Burdová věnovala rodičům
soukromě. Hned na to se představila
paní Mgr. Ludmila Vlčková, která
rodičům nabídla logopedickou péči
pro jejich ratolesti přímo v budovách
MŠ. Dana Hebedová - vedoucí stravování, promluvila o placení obědů
a svačinek. Nakonec vystoupila naše
paní ředitelka Zdena Pacourková
a seznámila rodiče s celkovou organizací MŠ. Poté nechala prostor
všelijakým otázkám. Děkujeme rodičům, že se opravdu snažili a dorazili v tak hojném počtu.
Tereza Šnajdrová, MŠ Zdice

Běh ulicemi Zdic
V rámci oslav pořádaných
k 20. výročí udělení statutu města
uspořádala sportovní komise RM
ve spolupráci se ZŠ Zdice v sobotu
20. září pro děti akci s názvem Běh
ulicemi Zdic. Trasa závodu vedla
uličkami v centru města, přičemž
start i cíl se nacházel u budovy
radnice. Závodu se za příjemného
počasí účastnilo celkem 60 dětí,
na které v cíli čekaly účastnické
listy a sladkosti, závodníci na stupních vítězů dostali navíc i medaile,
které jim střídavě předával starosta
města Bc. Antonín Sklenář a ředitelka ZŠ Zdice Mgr. Eva Fiřtová.
V kategorii předškolních dětí zvítězil Josef Svoboda, v kategorii žáků
1. - 3. tříd obsadil 1. místo Jáchym
Lomoz. V kategorii 4. - 5. tříd doběhli nejlépe Štěpán Palata a Míša
Cisková, mezi závodníky 6. - 7. tříd
se nejvíce dařilo Martinu Roztoči-

Zlatá - barva zdických šachistů!
V sobotu 27. září byla v Chodouni zahájena šachová sezóna Svatováclavským turnajem pro děti do 18 let. Do kulturního domu se sjelo 59 šachistů a šachistek z Úholiček,
Řevnic, Buštěhradu, Loděnice, Říčan, Jinců, Brandýsu nad
Labem a Břas, aby se utkali v lítých bojích nad čtyřiašedesáti poli.
Hrálo se v sedmi kategoriích,
nově přibyla kategorie pro juniory - HD18, tedy hoši a dívky do 18
let. Zdickým hráčům se vedlo veli-

ce dobře, pro mateřský klub získali
tři zlaté poháry. Nejlépe z našich se
umístil Péťa Handl, který porazil
všechny své soupeře a bezkonkurenčně tak vyhrál pohár v mladších
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žácích. Na prvním místě ve starších žácích se umístil zdický odchovanec Dominik Civín s šesti
body a třetí zlato nám vybojovala
Lea Rosenbaumová se třemi body
v dívkách starších. Tímto jim přejeme hodně štěstí a doufáme, že si
triumf zopakují i na následujícím
turnaji ve Slaném.
Výsledky turnaje jsou na webových stránkách http://www.stcsach.
cz/ a na stránkách zdického šachového klubu http://sachyzdice.ic.cz/.
Turnaj by nemohl být uskutečněn bez podpory Městského úřadu ve Zdicích a Obecního úřadu
v Chodouni. Za podporu děkujeme.
-ros-

lovi a Elišce Klimešové. V nejstarší
kategorii 8. - 9. tříd zvítězili Ondra
Bacík a Nikola Langhansová. Jelikož se běh setkal s pozitivním ohla-

sem, organizátoři uvažují o navázání na tradici, která tady v minulosti
byla.
Miroslav Holotina

Velký úspěch zdického tenisu
V letošní sezóně 2014 dosáhl dětský tenis asi největších
úspěchů za celou historii tenisu ve Zdicích.
V kategorii babytenis (děti ve věku 8-9let) se družstvo Zdice A ve složení Michal Fiala (9 let), Mikoláš Nový (9 let), Tomáš Hnízdil (8 let), Julie
Rosolová (7 let) pod vedením kapitánky Kateřiny Nové probojovalo do semifinálových bojů o účast na Mistrovství republiky. Naše družstvo bylo
ze semifinalistů jednoznačně nejmladší. Ostatní družstva měla pouze děti
ve věku 9 let. Ve Středočeském kraji se letos soutěže družstev ve zmíněné
věkové kategorii (Memoriál Zdeňka Kocmana) zúčastnilo 64 družstev! Proto probojování se mezi poslední čtyři týmy a zisk bronzové medaile považuji za mimořádný úspěch. Cesta do semifinále vedla přes vítězství v základní
skupině C (Zdice A, Zdice B, Zdice C, TK Drozdov, TK Hořovice, Lokomotiva Beroun, LTC Beroun, TK Neridé). Ve čtvrtfinále družstvo Zdice A porazilo
vítěze skupiny F (určeno losem) TK PB tisk Bohutín. V semifinále prohrálo se
Sportovním centrem Linhart Poděbrady.
V mladší kategorii minitenis (děti 6-7let) se družstvo Zdice A ve složení Julie Rosolová, Sarah Fajmonová (7 let), Adam Klofáč (7 let), Vojtěch
Dolenský (7 let) pod vedením kapitána Miroslava Šilhavého ze základní
části stejnojmenného memoriálu probojovalo také do semifinálových bojů
o postup na MČR. Zde porazilo družstvo TO Nehvizdy a ve finále prohrálo
s týmem TK Radošovice 4:5. Vyrovnanost utkání podtrhuje fakt, že celé
utkání rozhodovalo poslední deváté utkání, ve kterém Sára Fajmonová prohrála o tři míčky ve třetím setu. Postup na MČR tedy unikl o opravdu malý
kousek. Cesta ke druhému místu vedla přes vítězství v základní skupině,
čtvrtfinále proti Baníku Příbram a již výše zmíněné semifinále.
Za zmínku stojí také to, že semifinálové účasti se v posledních dvou letech
opakují (loni minitenis, předloni babytenis). Letos jsme postavili ve zmíněných
kategoriích celkem 5 družstev. Doufám, že to podpoří celkově dobrý dojem o tenisu ve Zdicích, byť nejen úspěchy jsou tím jediným vypovídajícím faktorem.
Oběma družstvům a kapitánům moc gratuluji a přeji další sportovní úspěchy.
Jiří Rosol
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společnost - hasiči - policie

Životní jubilea
v říjnu 2014 slaví:
Marie Martínková, Zdice
Hedvika Skalková, Zdice
Milena Nehybová, Zdice
Marie Vinšová, Zdice
František Černý, Zdice
Zdeněk Pilař, Zdice
Blanka Jakoubková, Zdice
Jaroslava Beranová, Zdice
Irena Ježdíková, Zdice
Antonie Stibalová, Zdice
Bohumila Horníková, Zdice
Viléma Kašlová, Zdice
Jana Lišková, Zdice
Vlasta Podskalská, Zdice
Jarmila Marková, Knížkovice

V měsíci září 2014 osobně
blahopřál starosta města Zdice
Bc. Antonín Sklenář společně
s členkami komise SPOZ k 91.
narozeninám paní Jiřině Palivcové a k 90. narozeninám paní
Miluši Fialové. K jejich významnému životnímu jubileu
popřál pevné zdraví a osobní
pohodu.
Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice

Vzpomínka

Dne 30. října
2014 uplynou
již čtyři smutné
roky, kdy nás
opustil pan
František
Mašek ze Zdic.
„Děkujeme za cestu, kterou jsi
šel s námi, děkujeme za ruku,
která nám pomáhala, děkujeme, že jsi byl!“
Stále vzpomínají manželka
Květa, dcera Monika s manželem, vnučka Renáta, vnuk Matěj a rodina Frankova.

Blahopřání

Dne 31. října
2014 se dožívá naše maminka, paní
Hedvika
Skalková
90 let.
Přejeme jí do dalších let hodně
zdraví, štěstí a pohody v kruhu
svých nejbližších. Dcery Zdeny a Milena s rodinami.
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Vzpomínka

Dne 15. září
2014 uplynul
rok, co nás
navždy opustila paní Eliška Sojková
z Knížkovic.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Za tichou vzpomínku
děkují děti s rodinami.

Vzpomínka

Těžko se s tebou loučilo,
těžko bez tebe žít…
Dne 29. září
uplynulo
dlouhých
patnáct let,
kdy nás navždy opustil náš milovaný syn a bratr Martin Klika.
S bolestí v srdci stále vzpomíná
rodina Klikova.

Vzpomínka

Dne 13. října 2014 by
se dožil 100
let pan Josef
Krupička ze
Zdic.
Kdo jste ho
znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají dcera Miluše a syn
Josef s rodinou

Dne 30. září
uplynul smutný rok ode
dne, kdy nás
navždy opustil milovaný
manžel, tatínek a dědeček, pan Arnošt
Fikar z Černína.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte,
prosím, s námi.
Stále vzpomíná celá rodina.

6. - 12. 10. 2014
Městská knihovna Zdice
• hlasování
o nejoblíbenější knihu
• amnestie pro čtenáře
= možnost bezplatně
vrátit dokumenty i po
uplynutí výpůjční doby

Vzpomínka

Dne 27. října
2014 uplyne
rok, co nám
navždy odešla naše milovaná MUDr.
Milada Stárková.
Stále vzpomíná dcera Jana a kolektiv zdravotního střediska.

Vzpomínka
Vzpomínka

Týden knihoven

Dne 26. října 2014 si
připomeneme nedožité
90. narozeniny pana
Oldřicha
Doubnera.
Zemřel před patnácti lety,
v dubnu roku 1999. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte, prosím,
s námi.
Dcera Alena Mádlová s rodinou

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 27. 8. Jednotka povolána na požár stodoly na Svaté, během jízdy k události byla jednotka odvolána z důvodu planého poplachu.
 8. 9. Jednotka povolána na dopravní nehodu v Králově Dvoře pod
Levínským vrškem. Při příjezdu na místě PS Beroun, po dohodě s VZ
prováděla jednotka řízení dopravy a následně se vrátila zpět na základnu.
 9. 9. Jednotka povolána na požár os. vozidla v Bavoryni na křižovatce
u nájezdu na D5. Při příjezdu na místě PS Beroun, provedeným průzkumem nezjištěny známky hoření. Bylo prováděno řízení dopravy v křižovatce, následně bylo vozidlo odtlačeno na autobusovou zastávku.
 16. 9. Jednotka povolána na požár bytu v 7 NP panelového domu v Berouně. Při příjezdu na místě PS Beroun a JSDH Králův Dvůr, po dohodě
s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.ic.cz
Marek Pollak, velitel SDH

Pohotovostní služba stomatologů - od 8:00 do 11:00
 11. - 12. 10. MUDr. Khamchukov Oleksii, Beroun, Pivovarská 170, 311 513 313
 18. - 19. 10. MUDr. Karmazínová Jitka, Hořovice, Komenského 49, 311 516 660
 25. - 26. 1: MUDr. Krůta Václav, Beroun, Havlíčkova 113, 311 625 901
 28. 10. MUDr. Laštovičková Václava, Komárov, Buzulucká 480, 311 572 765

Okénko Obv. odd.
Policie ČR Zdice
Na Obvodním oddělení PČR Zdice
bylo v období od 01. 8. 2014 do 31. 8.
2014 přijato mimo jiných celkem 17
oznámení, kdy v pěti případech se jedná
o podezření ze spáchání trestných činů,
ve 12 případech o podezření ze spáchání přestupků. V trestních oznámeních
se jednalo o případy poškození vchodových dveří do prodejny Coop v ul.
Husova, poškození pneumatik osobních
vozidel v ul. Nad Kovárnou, odcizení
mobilního telefonního přístroje z kanceláře v areálu Pila Pokorný v ul. Čs.
armády, odcizení dopravního značení
okolo výkopu v ul. Komenského a zanedbání povinné výživy. V průběhu měsíce srpna se podařilo policistům Obv.
Odd. Zdice ve spolupráci se strážníky
MP a občany města Zdice zjistit osoby
podezřelé k prověřovaným případům:
- Poškození vchodových dveří prodejny
Coop v ul. Husova
- Odcizení peněženky s finanční hotovostí z kanceláře fy KOVO SDS v ul.
Čs. armády
- Zpronevěra zboží v prodejně Žabka
v ul. Havlíčkova
- Dva případy zanedbání povinné výživy
Po řádném zadokumentování byly
případy předány podle § 179c odst. 1
tr. řádu na Okresní státní zastupitelství
k provedení dalších procesních úkonů,
kdy zde byl podán návrh na potrestání
podezřelých.
Z prošetřovaných přestupků bylo
celkem 8 případů podle § 58 odst. 1 zák.
o přestupcích oznámeno na příslušný
správní orgán a 2 případy byly odloženy, jelikož se nepodařilo zjistit osobu
pachatele.
Žádáme občany o poskytnutí spolupráce při prověřování dosud neobjasněných případů, dále o to, aby věnovali
pozornost svému okolí a v případě, že se
stanou svědky nebo budou seznámeni se
skutečnostmi, které by mohly napomoci
k objasnění spáchaného jak trestného
činu nebo přestupku, aby tyto informace
předali, jakoukoli cestou na Policii ČR.
O nově prověřovaných trestních oznámeních Vás budeme informovat cestou
webových stránek města Zdice „Okénko
Policie“. Děkuji za spolupráci.
nprap. Bc. František Šimpach

www.mesto-zdice.cz

Zdičtí nezávislí ✾

pro rozvoj podnikání, kultury a sportu 2014
Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva města Zdice - 10. a 11. 10. 2014

1. Karel Freyburg
75 let, podnikatel ve stavebnictví, Zdice

2. Mgr., Bc. Martina Rajtmajerová
45 let, ředitelka Základní umělecké školy, Zdice

3. Ivan Házl
55 let, podnikatel, Zdice

4. Ing., Mgr. Hynek Černý
35 let, vrchní komisař HZS Střed. kraje, Černín

5. Ilona Voráčková
40 let, OSVČ, Zdice

6. Ing. Jitka Sojková
57 let, učitelka ZŠ, Knížkovice

7. Miluše Podskalská
52 let, podnikatelka, Zdice

8. Ilona Novotná
46 let, podnikatelka, Zdice

9. Vendula Bacíková
39 let, podnikatelka, Knížkovice

10. Marek Pollak
43 let, hasič HZS Středočeského kraje, Zdice

11. Hana Košťálková
52 let, vychovatelka školní družiny, Zdice

12. Markéta Růžičková
25 let, administrativní pracovnice, Zdice

13. Miloslav Sklenář
62 let, podnikatel ve stavebnictví, Zdice

14. Jaroslav Kašpar
53 let, kuchař, Černín

15. Ladislav Hospodářský
62 let, důchodce, Zdice

Komunální volby 2014 - volte kandidátku č. 5
Zdice_nez2010letakA4 copy.indd 1
www.mesto-zdice.cz
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Kandidáti ČSSD do Zastupitelstva města Zdice

Zdice mají
budoucnost
1. Bc. Antonín Sklenář

48 let, starosta města Zdice
Česká strana sociálně demokratická

6. Ing. Michal Pánek, MBA
32 let, podnikatel
ve stavebnictví, člen ČSSD

12. Jiřina Burcalová

67 let, tajemnice OVV ČSSD
člen ČSSD

7. Ing. Marie Vožehová
56 let, projektantka
člen ČSSD

13. Ludmila Justychová

39 let, pracovnice v sociálních
službách, člen ČSSD

2. Mgr. Přemysl Landa

3. Richard Dolejš

4. Ivana Rabochová

5. Ing. Jiří Podskalský

8. Jan Novotný

9. Bohumil Mudra

10. Petr Pánek

11. Naděžda Rosenbaumová

35 let, místostarosta Zdic
člen ČSSD

51 let, provozní hotelu
člen ČSSD

14. Marta Vinkralčíková
67 let, důchodkyně
člen ČSSD

SPLNěNé SLIBy ČSSD:

43 let, místostarosta Zdic
člen ČSSD

57 let, vedoucí MP Zdice
člen ČSSD

15. Zdeněk Kadeřábek
54 let, řidič
člen ČSSD

56 let, ředitelka Domova
seniorů, člen ČSSD

55 let, revizní technik
člen ČSSD

57 let, pracovník Regionální
rady, člen ČSSD

55 let, vedoucí hospodářské
správy, bez polit. příslušnosti

VoLte Náš
týM!
VoLte
ČSSD! č.

1

❐ Udržení zdravotnické záchranné služby ve Zdicích ❐ Dokončení rekonstrukce Mš v Zahradní ulici ❐ Zahájení výstavby
nové budovy Mš ❐ Nový pavilon domova seniorů ❐ Nová budova městské knihovny ❐ Zprovoznění koupaliště ❐ Nový
dětský bazén na koupališti ❐ Dokanalizování Zdic ❐ Rekonstrukce tělocvičny Zš ❐ oprava střechy jídelny Zš ❐ Nové prostory školní družiny ❐ Revitalizace Lesoparku Knihov ❐ Nová dětská hřiště - Knihov a Černín ❐ Modernizace sportovní
haly ❐ Rekonstrukce běžecké dráhy ❐ Rekonstrukce budovy kina: střecha a fasáda ❐ oprava fasády památkové budovy
radnice ❐ Nový vůz městské policie ❐ Víceúčelový vůz na čištění místních komunikací ❐ Chodník
a nová zastávka u tzv. nové školy ❐ Navýšení finanční podpory sportu pro děti a mládež ❐ Moderní technika pro potřeby jednotky požární ochrany
❐ Rekonstrukce kostela: střecha, stavební opravy ❐

MĚNÍME ZDICE
K LEPŠÍMU
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Zdice mají budoucnost
Vážení občané Zdic, Černína a Knížkovic,
je nám ctí předložit vám program ČSSD pro město Zdice, jehož součástí jsou osady Knížkovice a Černín. Tento programový
dokument pro období 2014 -2018 vychází z našich dlouholetých zkušeností a především z podnětů vás, občanů Zdic. Zároveň
navazuje na dlouhodobé cíle zdické sociální demokracie, které přesahují několik volebních období. Jsme připraveni pokračovat
v připravených a započatých investičních záměrech, ve schopnosti čerpat různé druhy dotací, v odpovědném přístupu k hospodaření města a hlavně v postupném zlepšování jeho každodenního chodu.
ČSSD nese největší část odpovědnosti za rozvoj a fungování města v uplynulém období. Plně se hlásíme k výsledkům naší
práce a našeho působení ve vedení města. Jsme přesvědčeni, že drtivou většinu našich slibů jsme splnili či průběžně plníme.
Chceme vás ubezpečit, že jsme připraveni a odhodláni tak konat i nadále. Naše programové priority nejsou pouhými planými
sliby. Jsou postaveny na konkrétních hmatatelných výsledcích naší činnosti a hlavně na reálném základě potřeb města a jeho
občanů.
Ambicí zdických sociálních demokratů je naplňovat tento volební program, a tak zajistit další rozvoj Zdic. Proto se zavazujeme, že pokud znovu získáme důvěru vás voličů, našemu mandátu se nezpronevěříme. Na plnění programu ČSSD pro město
Zdice jsme připraveni spolupracovat se všemi, kteří mají na srdci zájem města a jeho občanů. Protože ČSSD nepůsobí izolovaně
pouze ve Zdicích a je nejsilnější vládní stranou na celostátní a krajské úrovni, pro naplnění našich programových cílů využijeme
možnosti úzké spolupráce s našimi vládními a krajskými představiteli.
Věříme tomu, že Zdice mají budoucnost a občané Zdic jí v těchto volbách dají zelenou.

Rozhodněte! Naše sliby plníme.
			
Bc. Antonín Sklenář, volební lídr ČSSD pro město Zdice, starosta města Zdice
			Richard Dolejš, předseda MO ČSSD Zdice, místostarosta města Zdice a kandidáti ČSSD do ZM Zdice

Programové priority ČSSD pro město Zdice 2014 - 2018
Budeme prosazovat:
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐

Dokončení výstavby nové budovy MŠ
Výstavbu nové budovy 2. stupně ZŠ
Zateplení a bezbariérovost budovy 1. stupně ZŠ
Rozjezd výstavby bytů pro mladé rodiny
Udržení stanoviště záchranné služby
Získání investorů do průmyslové zóny západ
Severní odklon dopravy z města
Obnovu povrchů poškozených ulic a chodníků
Zřízení nových autobusových zastávek
Omezení průjezdu kamionů

❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐

Nová parkovací místa
Modernizaci vnitřního zázemí sportovní haly
Nová a udržovaná dětská hřiště
Pokračování modernizace kina
Dokončení Lesoparku Knihov
Výstavbu cyklostezky
Otevření služeb domova seniorů veřejnosti
Zlepšení úklidu města a údržby zeleně
Zavedení svozu bioodpadu
Rekonstrukci budovy železničního nádraží
Opravu kostela
Rozšíření služeb nové knihovny

Finance - kde na to chceme vzít:
1. Zlepšením daňových příjmů města - podporou místních podnikatelů a vytvářením nových pracovních míst, rozvojem průmyslové zóny
- západ, zvýšením počtu obyvatel - rozvojem bydlení.
2. Průhlednými veřejnými zakázkami - přísná kontrola a stavební dozory
3. Úsporami - centrální nákup energií, hospodárný provoz příspěvkových organizací, profesionální řízení - sloučení městského podniku
a SaTZM
4. Zpracováním kvalitních projektů a získáním státních, evropských a krajských dotací - z fondů kraje, z fondů EU, ze státních fondů
5. Sponzorskými dary významných investorů a firem - využití možnosti spolufinancování projektů města a společenských organizací
6. Prodejem nadbytečného majetku města, pozemků na bytovou výstavbu - tato forma je pouze doplňková a připadá v úvahu pouze
v nezbytných případech.
7. Pronájmy a doplňkovými podnikatelskými aktivitami města - možnosti podnikání SaTZM, pronájmy majetku města - kasárenský
objekt atd.

Chcete pokračovat? Volte ČSSD - kandidátku č. 1!
Podrobnou verzi volebního programu ČSSD naleznete ve volebních novinách Zdický pohled nebo na www.cssd.cz
www.mesto-zdice.cz
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počasí - inzerce
asi u toho
usnu...

Vážení spoluobčané,
Místní sdružení ODS a Nezávislí Vás
zve k volebním urnám v rámci blížících se
voleb do Zastupitelstva města Zdice, které
se konají ve dnech 10. a 11. října 2014.
Přejeme Vám šťastnou ruku při výběru kvalitních a zodpovědných kandidátů,
které prověřila jejich dosavadní profesní
praxe a dále pak
výsledky práce
pro občany našeho města. Mnohé
z těchto kandidátů naleznete i na
naší kandidátce.

á
to je jin .
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a
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z
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Zdické

S naší rychlostí mužete ujíždet!

INTERNETaž 120 Mb/s

meteorologické

99 Kc /mesíc

okénko
V měsíci srpnu 2014 byl 1 den jasný, 3 dny
skoro jasné, 8 dní polojasných, 9 dní oblačných, 6 dní skoro zatažených a 4 dny zatažené. Z toho byl 1 den tropický s teplotou nad
30 °C a 7 dní letních s teplotou od 25 °C do 29,9 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: 6 °C 28. 8. (čtvrtek), 6,6 °C 25. 8. (pondělí),
7,3 °C 22. 8. (pátek), 7,6 °C 23. 8. (sobota), 9,3 °C 20. 8. (středa), 10 °C
29. 8. (pátek), 10,7 °C 15. 8. (pátek).
Nejchladnější den: úterý 26. 8., kdy se teplota pohybovala od 11,6 °C
do 14.8 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 31,1 °C 10. 8. (neděle), 29,5 °C 3. 8. (neděle), 29,3 °C 2. a 9. 8. (sobota, sobota), 28,5 °C 8. 8. (pátek), 26,2 °C
1.8. (pátek), 25,8 °C 7. 8. (čtvrtek), 25,2 °C 30. 8. (sobota).
Nejteplejší den: sobota 2. 8., kdy se teplota pohybovala od 18,7 °C do
29,3 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc srpen: + 18,51 °C.
Ranní teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci srpnu se teplota pohybovala od 12,2 °C do 20 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: + 15,85 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1004 hPa 13. a 14. 8. (středa, čtvrtek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1021 hPa 28. 8. (čtvrtek).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 19 l vody 27. 8. (středa), 12,5 l vody
31. 8. (neděle), 8,1 l vody 26. 8. (úterý), 6,7 l vody 11. 8. (pondělí), 4,5 l
vody 21. 8. (čtvrtek), 3,4 l vody 10. 8. (neděle), 3,3 l vody 16. 8. (sobota),
2,5 l vody 4. a 29. 8. (pondělí, pátek).
Celkem v měsíci srpnu napršelo: 65,6 l vody na 1 m².
Zaznamenáno byly 2 bouřky a 3 blýskavice (vzdálená bouřka). -jh-

* pouze pro nové uživatele internetových služeb,
cena je platná pro první 4 mìsíce pøi uzavøení smlouvy na 24 mìsícù.

Město Zdice nabízí k pronájmu byt
o velikosti 2 + kk o celkové výměře podlahové plochy
bytu 69,5 m² v BD čp. 1 v Černíně.
◆ Nájemné činí 4.800 Kč/měsíc + úhrady za plnění spojená s užíváním bytu ve výši cca 3.000 Kč/měsíc (dle odpočtů) + individuální
platba inkasa (např. elektřina za domácnost, ČT poplatek, ČRo poplatek apod.).
◆ Platbu jednoho nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním
bytu je nutno uhradit při podpisu smlouvy jako zálohu.
Podmínky:
◆ dostatečný příjem pro stanovené úhrady - nutno doložit měsíční
příjmy všech členů domácnosti za 6 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy
◆ nájemce a další členové domácnosti nemohou vlastnit žádnou
nemovitost
◆ nájemní smlouva se uzavírá na dobu 2 let s možností jejího opakovaného prodloužení

Přihlášku je možné podat do 31. 10. 2014 do 8:00
hod. v podatelně MěÚ Zdice (bližší informace podá
Ing. Petáková, tel.: 311 510 845).

Tiráž
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