Z kroniky městyse – rok 2010

POČASÍ
LEDEN
Dne 1.1. teplota na nule. Do 6.1.teplota poklesla až na -6°. Dne 7.1. vysvitlo slunce, takže odpoledne
poklesla o dva stupně. Další den napadl čerstvý sníh a držel celý týden. Slunce vysvitlo až 20.1., proto
teplota se zvedla nad nulu a ze střech začal klouzat sníh, a pak do konce měsíce teploty opět poklesly
na -5° až – 10°, ve dnech 26.až 28.1. až na
– 18°.
ÚNOR
Celý měsíc se drží teploty kolem nuly (-8 °až +2°), koncem měsíce sníh postupně taje, poslední dny
silný nárazový vítr.
BŘEZEN
Silný vítr z minulého měsíce přetrval i do prvních dnů. Od 4.3.teploty od -4°až
-11°dopoledne, čerstvý sníh, odpoledne nepatrně nad nulou.
Dne 17.3. vypadá počasí na jaro: ráno +1 ° až +5°, odpoledne 14 až 19°. Od 26.3. opět zhoršení
počasí: bouřka, vítr, ráno jen + 5°.
DUBEN
První dny ranní teploty těsně pod nulou, odpoledne + 8°C. Po 12.4. deštivé dny.
(V polovině měsíce vybuchla sopka na Islandu.
Ovlivnilo to hlavně leteckou dopravu.)
Od 20.4. svítilo slunce a dál se střídají teplé dny se studenými větry. Dne 22.4.je teplota ráno
dokonce na nule, ale 24.4.po teplotě 14°je dusno a následuje bouřka s deštěm. Poslední dny měsíce
jsou letní teploty.
(Záplavy na jižní a sev. Moravě a v již. Čechách způsobily sesuvy půdy.)

KVĚTEN
Opět ochlazení na 17°, po deštích až na + 10°. Dne 9.5. po 19° bouřka. Od 21.5.konečně sluníčko , ale
dlouho netrvalo : od 24.5. dešťové přeháňky, 30.5.dokonce kroupy a pak ochlazení na 9°.

ČERVEN
První dny vytrvalý déšť. Slunce svítilo od 4.6. do neděle 6.6. Ve dnech 9.6.až 11.6. byla tropická vedra,
ta vystřídalo ochlazení po dešti. Od 18.6. do konce měsíce opět letní dny beze srážek.
ČERVENEC
Vedra vydržela do 5.7.,přerušena bouřkou s deštěm, další týden opět letní vedra. Dne 15.7.už v 6.15
hod. bouřka a následovalo příjemné ochlazení. Teploty 30°od 19.7. do 23.7. vystřídala opět bouřka a
od 28.7.dokonce přívalové deště. (V severních Čechách opět záplavy.)
SRPEN
Pro tento měsíc je typické střídání silných dešťů s teplými dny (26°).
ZÁŘÍ
Příjemné dny s teplotami vyššími než 20° se střídají se 14°a větrem. Příjemné dny jsou sobota 4.9.,
21.a 22.9.
ŘÍJEN
Pro podzimní měsíc typická mlha 9.10.přinesla i teploty těsně pod nulou. Odpoledne vydrželo ještě
asi na 13°. Koncem měsíce při studeném větru teploty spadly opět pod nulu (-4°).

LISTOPAD
První týden byl nejteplejším týdnem v historii. Některé dny měsíce měly rekordních 21 °, jiné naopak
s teplotami pod nulou (koncem měsíce).
Od 24.11.začalo sněžit v horách, od 25.11. teplota zůstávala pod nulou.
Po 29.11.sněhová kalamita - sníh padal ve dne v noci.
PROSINEC
Znovu kalamita 3.12. a 5.12. s teplotami až -20°
Sníh drží, přidalo se náledí. Ve dnech 11.a 12.12. mírná obleva. I další dny problémy v dopravě.
Od 14.12. do konce měsíce se drží teploty pod nulou (-4°,-6°,-10°), drží i sníh.

UDÁLOSTI v ČR i ve světě
Prezident ČR Václav Klaus ve svém novoročním projevu hodnotil rok 2010 takto: proběhly troje
volby (do senátu, parlamentu a komunální) – rok 2011 by měl být z tohoto hlediska klidný.

Část roku 2010, r.2009 a roky 2004 až 2007 byly příznivé k reformám, ale nebyly využity. Teď je
nutné nezbytné reformy provést. Musíme si všímat proměn světa, krize, která se jeví jako euro –
americká, nežít nad poměry, více se nezadlužovat (r.2000 zadlužení státu 13%, r.2010 už 40%!)
Vláda před Vánocemi prošla krizí. Teď se očekává, že občanům vysvětlí chystané reformy a získá
jejich důvěru. Jsou pohoršeni např. tím, že jsou mezi námi jednotlivci, kteří využili ke svému
prospěchu projekt budování solárních elektráren. Dalším problémem je péče dětí o rodiče, která má
být samozřejmá podobně jako péče rodičů o děti. Aktuální je plánovaný odchod do ciziny některých
skupin občanů (myslí se hromadné výpovědi lékařů z některých nemocnic).
Co přinesl rok 2010 pěkného? Stále je tu převaha normálních a kreativních lidí nad těmi, kteří se
honí za výjimečností.
Další výběr zpráv:
V dubnu se v Praze konala schůzka prezidentů USA a Ruska – Obamy a Medvěděva, která
předcházela jadernému summitu ve Washingtonu.
Od 1.května 2010 platí v zemích EU změny v okruhu sociálního a zdravotního zabezpečení: rozšíření
nároků českých důchodců a jejich nezaopatřených rodinných příslušníků na plný rozsah zdravotní
péče. V ČR přibývá seniorů podobně jako ve světě, (prodlužuje se věk, protože se zlepšila kvalita
života: muži se dožívají průměrně 74 let, ženy 80 let) - proto se zvýšila poptávka po místech
v Domovech pro seniory. Ve Středočeském kraji se staví nový např. v Berouně nebo přímo v areálu
kladenské nemocnice. Slánskou nemocnici vybavují dalšími moderními přístroji z evropských fondů –
podle průzkumu je pacienty hodnocena jako 2.nejlepší v kraji –ani lékaři se nepřipojili k výzvě odejít.
Podle demografických studií je u nás jedna z nejnižších úmrtností narozených dětí na světě.
Pro děti od 6 do 17 let už po 17.pořádá Všeobecná zdravotní pojišťovna léčivé ozdravné třítýdenní
pobyty u moře.
Dobročinnost. Na žebříčku dobročinnosti, sestaveném britskou Nadací , se ČR nachází zhruba
uprostřed, přestože je i u nás ekonomický pokles. Souvisí to ale s životním přesvědčením a
společenskou atmosférou.
Byty, domy. Končí regulované nájemné na většině území naší republiky. V ČR se to týká asi 450 tisíc
bytů, ale existují výjimky. Je také schválena novela, která ochrání ovdovělé seniory i nezletilé.
Daň z nemovitostí. Změnou zákona došlo ke zdvojnásobení sazeb daně a zároveň skončilo
osvobození od daně novostaveb rodinných domů a bytů v nových bytových domech.
Doprava. V září byl uveden do provozu „Pražský okruh“ : čtyřproudová 24 km spojka propojila
dálnici plzeňskou a brněnskou. Tato unikátní stavba zkrátila průjezd Prahou asi o 45 minut.
/příloha/…Jinak se v dopravě šetří: ministr dopravy Bárta zastavil dvanáct rozestavěných silničních
staveb. Úspory se nedotknou dálnic, bude ale málo peněz na opravy rozbitých okresních silnic.
/příloha/.Už třetí rok na silnicích méně úmrtí !
Úřad městyse Zlonice dokázal sehnat dotace a během podzimních měsíců se podařilo ve stanovené
lhůtě položit hlavní řad kanalizace.

VOLBY V ROCE 2010
V České republice proběhly troje volby: senátní, parlamentní a komunální. Ve Zlonicích se nevolilo
do senátu.
Do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se volilo ve dnech 28.a29.května /hlasovací lístky,
přehled a zkratky polit.stran a hnutí jsou v příloze/. Byla možnost si vybrat z 39 stran! U nás občané
vybírali z 19 stran – nejvíce hlasů získala strana ODS (Občanská demokratická), pak ČSSD (Česká
sociálně demokratická) a další KSČM (Komunistická strana Čech a Moravy), čtvrtou v pořadí byla VV
(Věci veřejné). …4 občané volili Čes.pirátskou stranu, 1Konzervat.stranu,..
Těchto voleb se zúčastnilo 52,3 % občanů.
Volby do zastupitelstev obcí se konaly 15.a 16.října. Ve Zlonicích bylo pět okrsků. Hlasovací lístek
byl společný pro čtyři strany, které kandidovaly: nově vytvořená „Šance pro slušné“ a už tradiční ODS,
ČSSD a KSČM.
Volební účast byla 42,35%. Občané rozdělili svoje hlasy takto:
Šance pro slušné získala 1112 hlasů,
ODS 3984 hlasů
ČSSD 2830 a KSČM 1775.
/v příloze jsou volební programy stran nebo kandidátky/
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:
Starostou zůstal Rudolf Čížek (61 let) – získal nejvíce hlasů -427. Nově byla zvolena uvolněnou
místostarostkou ing. Vlasta Čermáková (57 let) – dříve byla neuvolněnou místostarostou a
členkou rady.
Členy rady jsou
Lenka Slavíková (49 let): finanční výbor,
ing.Petr Sklenička (44 let): kontrolní výbor,
ing. Mir. Linda (61 let): člen rady.
Zastupitelé:
Mgr. Pavel Pagač, Ing. Hana Voříšková,
Tomáš Smetana, Mgr.Ilona Dornicová,
Radka Kotěrová, Mgr. Jan Tůma,
Zdeňka Průšová, Ant. Chochola,
Jos. Neumann, Jiří Peterka.

Průměrný věk zastupitelů je 48 let.
Zaměstnanci na Úřadu městyse :
Hlavní účetní Marie Vladyková, některé dny s administrativou pomáhá knihovnice Marie Srbková.
Účetní je Jitka Chocholová, matrikářkou Dagmar Štroblová – dříve Kubiasová. Zaměstnán je tu Ludvík
Haisman jako správce majetku.
Na stavebním úřadu je vedoucím Frant. Hořeňovský, pracuje tu Jana Dudová a 80 hod. měsíčně
ing.Nosál.

VEDENÍ MĚSTYSE
Co se podařilo? Problémy? Plány?
Především všechny plány se mohou uskutečnit jen díky dotacím, které doplní peníze městyse. Ale
získání dotací není vůbec jednoduché – „ např.kolem žádosti o dotaci z EU je spousta nařízení a
paragrafů. My sami nejsme schopni vypracovat žádost a obhájit projekt. ÚMZ si zjistí a zaplatí
projekt, ten předáme specializované firmě – v našem případě to je firma CAPITAL CONSULTING, která
je kompetentní k dalšímu jednání. Firmu musíme zaplatit. Tyto položky se započítávají do nákladů
v případě, že nám bude dotace přidělena. Když se firmě nepodaří dotaci získat, peníze vynaložené na
projekt a úhradu firmy platíme my“…z rozhovoru se starostou, zveřejněném v březnovém zpravodaji.
Největší investiční akcí roku ve Zlonicích byla výstavba hlavního řadu kanalizace.
Celková hodnota díla je 41 336 721,-Kč.
Na poutači vyvěšeném v Dvořákově ulici je napsáno:
Výstavba kanalizace ve Zlonicích -2.etapa Dostavba jednotné a splaškové kanalizace v obci
Zlonice.
Délka nově budované kanalizace 3,95 km. Datum zahájení realizace projektu: 12.7.2010. Datum
ukončení realizace projektu: 23.11.2010.
Dotace EU : 33 836 173 Kč (85 %).
Dotace SFŽP /Státní fond životn. prostředí/ : 1 990 363 Kč (5%).
Příspěvek příjemce dotace /městys Zlonice/: 10%, tj. 3 980 726 Kč
Realizační firma: PSVS /Pozemní stavby/, a.s., Praha
--------------------------------------------------------(Celkem soutěžilo 7 firem, o zadávací dokumentaci projevilo zájem 29 uchazečů – 16 si projektovou
dokumentaci vyzvedlo.)
Čistička odpadních vod funguje 9 let, životnost jednotlivých komponentů je 8 let, bude nutná jejich
výměna.
Ve strategickém plánu obce, který je asi na 10 let, je na 1.místě zlonická škola, která volá po
rekonstrukci roky. Ministerstvo financí jsme žádali o 10 milionů Kč. Jsme v jednání s Grantikou České
spořitelny. Už potřetí žádáme krajský úřad o 17 milionů Kč na rekonstrukci ´obecné´ školy – zatím
nám nebylo vyhověno…podle vyjádření starosty.

-

Na 2.místě plánu jsou opravy chodníků a vozovek ve všech našich obcích. Je na to potřeba 223
milionu Kč, proto je to rozplánováno na 11 etap. Zatím se provádí běžná údržba. Např. v době od
26.11.do 27.12. bylo odpracováno 1487 hodin. Na mzdách a odvodech jsme zaplatili 105 700,-Kč.
Písek stál 14 900,-Kč, protahování ulic 20 520,-Kč. Pomáhali čtyři pracovníci, kteří na veřejně
prospěšných pracích udělali 120 hodin. Ostatní nezaměstnaní se nezapojují a ani nemají zájem
pomoci v těchto kalamitních situacích.
Neustále jsou nutné opravy 15 obecních domů s 93 byty, budova ZŠ, MŠ i DPS. Podařilo se
rekonstruovat elektrorozvody v MŠ za asi 800 tisíc Kč,- . V ZŠ se během prázdnin podařilo firmou
Vorlíček vyměnit na chodbách jednoduchá okna za plastová a také větší část závad zjištěných
inspekcí.

POLICIE VE ZLONICÍCH
Hlášení Městské policie Slaný - detašované pracoviště městyse Zlonice :
Na MP se obrátilo o pomoc, s oznámením nebo jiným podnětem celkem 923 občanů. Po
vyhodnocení situace bylo učiněno 184 výjezdů.
Bylo řešeno 107 přestupků:
16 dopravních §22/11, 2 poškození označení
autobus.zastávky §23/1a, 3 přestupky prodej alkoholu § 30/1a, 1 přestupek § 30/11 kouření na
zakázaných místech, 56 dle § 46/2 OZV(obecně závazná vyhláška), 3 přestupky rušení nočního klidu,
13 §47/1d znečištění veřejného prostranství, 2 §47/1h odkládání odpadků mimo vyhrazená místa, 2
přestupky dle 49/1a (ublížení na cti), 4 §49/1c rušení občanského soužití, 5 § 50/1a úmyslné
způsobení škody na cizím majetku.
V šesti případech byl přestupek předán na odbor dopravy,ve třech na odbor PK Slaný, v 53
případech byl přestupek řešen domluvou. V blokovém řízení bylo řešeno 45 přestupků (celkem 18
500,-Kč).
Hlídky také 32x odchytávaly toulavé zvíře (z toho 19x ho vrátily majiteli a 13x převezly do útulku),
148x pokus o doručení dodejek, 234x vykázání osob z místa, 162 x dohled u ZŠ, 102 x kontroly psů,
397 x kontroly ve spádových obcích, 382 x kontroly podezřelých osob, 74 x kontroly restaurací v době
ukončení provozu,šestkrát asistence ochrany pracovníků městyse, 391 x kontroly autobusových
zastávek, 9 x parkovačky, jednou dopravní akce, 8x dohled při kulturních akcích,třikrát dohled při
sportovních akcích, jednou zadržení pachatele trestného činu a zajištění místa, 8x součinnost s PČR
, jednou asistence u dopravní nehody, jednou zjištění mrtvé srny,pětkrát kontrola volebních
místností.
/Podle hlášení st. Lubomíra Neumayera /
Velké pobouření v obci nastalo, když v rámci šetření tu chtěla policie zrušit služebnu a to tu sídlila
jen slánská kriminálka! Původně se podle jejich požadavků vybavovala dolní část bývalé spořitelny
právě pro policii, která je tu velmi potřebná.
Na říjnovém veřejném zasedání, kterého se zúčastnili šéfové okresního i krajského policejního
ředitelství, se mluvilo o dvou možnostech: buď se budova uzavře definitivně nebo ji obec policii
pronajme za korunu – a přestěhují se do ní velvarští policisté. Rozhodnutí se odložilo nově zvolenému

zastupitelstvu, a to rozhodlo: služebnu ano – za nájem jedné koruny. ( Dosavadní nájem bude ale
hodně chybět, protože se jím splácela vysoká půjčka – právě na vybavení policejní služebny.)

POŠTA
Pošta ve Zlonicích pokračuje ve své činnosti na rozdíl od některých menších obcí, kde se ruší.
Katalog služeb je zařazen do příloh.
Místní služba spolupracuje s Poštovní spořitelnou – jak je uvedeno v zápisech z minulých let. Ta nabízí
nový produkt – úvěr, tzv. Kontokorent s limitem až 30 tisíc Kč – možnost mít finanční rezervu pro
případ nečekané situace. Je možno také obsluhovat účet z domova – telefonem, mobilem nebo
internetem – podrobněji v příloze.

OBCHOD, SLUŽBY.
Všudypřítomné reklamy (televize, rozhlas, letáčky v poštovních stránkách, internet) se vnucují. Kdo se
nechá ovlivnit, nakupuje v nákupních střediscích, kde jsou neprůhledné slevy. Přesto existují věrní
zákazníci našich malých obchodů:
Nákupní středisko COOP Jednota má několik oddělení. Vedoucí zůstává Zd. Průšová. Některé
prodavačky šly za „lepším“, byly nahrazeny dalšími. V Nádražní ulici je dále obchod s potravinami a
papírnictvím pí.Vaisové, v Pejšově ulici pí.Matourkové. Na náměstí řezník Čeněk Černý omezil
otevírací dobu, zůstává drogerie pí.Chocholové, zahradnictví a květinářství pí. Řezáčové a nově
bazar. V ulici Dvořákově v trafice je nová prodavačka Radka Křížová, v konkurenci obstál Radek
Mareš s prodejem ovoce a zeleniny. V Nádražní čtvrti pí. Konopiská ukončila prodej nápojů v lahvích.
Občas se objeví v poštovních schránkách nabídka „výletu“s obědem zdarma a akcí, kde se předvádějí
a vnucují „zaručeně zdravé“ výrobky, matrace, nádobí,…
Jednou za měsíc je prodej textilu a dalšího zboží v sokolovně, někdy v přízemí úřadu městyse, nebo
na náměstí prodej masa i živé drůbeže /přílohy/. Dnes se hodně nakupuje „přes internet“ – většinou
s dovážkou zboží až domů.

Služby jsou obdobné jako v minulém roce.
Hostince fungují jako v loňském roce jen tři, protože byl definitivně uzavřen „U Českého lva“. V
„Dělnickém domě“ vedoucí David Vávra pořádá také taneční zábavy pro mladé – zve hudební
skupiny.

FIRMY
Zůstávají prakticky stejné jako v roce 2009. Není jen v seznamu uvedena firma Marka Žáka
„Rekonstrukce koupelen“ a zednická firma Martina Kouly.

ZEMĚDĚLSTVÍ

Soukromě hospodařící rolníci ubývají. Snad proto, že od loňska musí být podnikateli?
Ve Vyšínku hospodaří jen p.Voříšek a BIO farmu má ing. Karafiátová. V Břešťanech hospodaří
p.Čech. Většinu polností kolem Zlonic obhospodařují Novákovi z Kamenice a Vraného. Chmel pěstuje
dále p.Bradschetl – i když s problémy (odbyt, výkupní cena,..). Zahradnické práce nabízí V.Bartoš,
med prodávají p. Krátký ve Zlonicích a p. Slánský ve Vyšínku.

ZDRAVOTNICTVÍ
V Nádražní ulici je stále zdravotní středisko: MUDr. Bureš – dětský lékař, MUDr. Dulka – pro dospělé
pacienty. Neobsazená už několik let zůstává ordinace po zubním lékaři Kučerovi, který odešel do
Slaného.
Občas jsme zváni na zdravotní přednášku- třeba do zasedací místnosti OÚ, kde dostaneme
občerstvení i dárek- hlavně, že něco koupíme!

MATEŘSKÁ ŠKOLKA
Personál školky se nezměnil od ředitelky po kuchařky a uklízečky. Úřad městyse během prázdnin
nechal rekonstruovat elektrorozvody za 800 tisíc Kč a chodník od Obecního domu.
Akce pro děti navíc kromě běžného zaměstnání: v květnu mezi děti přišla pracovnice záchranné
stanice pro zvířata – přinesla spoustu obrázků a povídala si s dětmi o tom, jak zvířátka chránit a jak
mohou pomoci i ty nejmenší děti. Přišel také chovatel šelem s medvědem. Ve školce bylo také
divadelní představení „Beránek s rolničkou“. Poslední týden probíhal ve školce projekt „Cesta kolem
světa“ – a v jeho rámci navštívili dětské hřiště ve Skurách: děti se vyřádily na „pirátské lodi“ a našly
poklad sladkostí.
V květnu se konal v MŠ zápis dětí na příští školní rok. Letos odešlo do ZŠ 21 dětí, přihlásit se přišlo 40
nových, takže jsme nemohli uspokojit všechny rodiče.
V MŠ byla inspekce ministerstva školství. Také se ptali rodičů, jak jsou s chodem tohoto zařízení pro
nejmenší děti spokojeni – inspekce dopadla dobře: líbila se jim péče o děti i zařízení školky.
V článku v místním zpravodaji učitelka Dana Košťálová upozornila na výročí 80 let od založení dřívější
opatrovny – dnes školky se vzdělávacím programem, ke kterému patří i návštěvy divadel, možnost
navštěvovat výuku angličtiny nebo plavání, kroužek keramiky,..

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ředitelka Věra Nídrová do školy nyní dojíždí ze Slaného. Má zástupkyni a sekretářku.
Učitelé: I.A Pavel Pagač, I.B.Jana Hrdličková, II.A Iva Šedová, II.B Jitka Lemochová, III.A Ilona
Dornicová, III.B Světlana Kopecká, IV. Lenka Fialová, V.A Hana Srbková, V.B Blanka Zelenková, VI.Jan
Tůma, VII.A M.Provazníková, VII.B Bl.Zajíčková, VIII.A Renata Kosová, VIII.B Hana Vranová, IX.Hana
Voříšková.
Škola má 540 žáků ve školním roce 2010 – 2011, ke škole patří družina a jídelna.

Hospodaří s financemi dobře: 34 tisíc Kč převádějí do rezervního fondu.
Stále modernizují výuku: ke dvěma interaktivním tabulím přibyly další čtyři z projektu EU – učitelé
musí zpracovat výukové programy pro jednotlivé předměty během 20 měsíců a dát je k dispozici na
internet. Projekt běží od 1.2.2010.
Úřad městyse ve škole nechal nahradit jednoduchá dřevěná okna na chodbách za plastová a uklidit
prostory půdy.
Kromě běžné výuky učitelé vymýšlejí akce, které přinesou zpestření vyučování: Den Země,
ekonomickou besedu, Květinový den, návštěvu Terezína, Den jazyků nebo Den otevřených dveří.
(Den Země zorganizovali u nové nádrže se scénkami jak odnaučovat poškozování přírody, zkoušeli
si znalosti o přírodě. Na dvoře školy vytvořili logo Evropského sociálního fondu ze 45 430 ks
plastových víček, sebrali také 6 860 kg papíru. Na ekonomickou besedu pozvali poradkyně
z EKOGRAMu a další měsíc udělali exkurzi do České národní banky v Praze. Během Květinového dne
rozdávali žáci symbol měsíčku lékařského a letáčky – vybrali za 331 kytiček 6 800,-Kč. Den otevřených
dveří se konal před Velikonocemi, děti , rodiče a ostatní si mohli nazdobit perníčky a kraslice, u
zástupců EKOKOMu se poučit o zpracování odpadů,..

DOPRAVA

železniční:

Šetření ve státě kvůli světové krizi se projevilo i v železniční dopravě: od změny jízdního řádu
v prosinci ubyl provoz na 25 tratích /příloha/. Vybrané byly trati, kde vlaky vozily nejméně lidí – prý se
ušetří desítky milionů ročně- a prý je mohou obnovit soukromníci!
Ve Středočeském kraji jsou zrušeny čtyři osobní trati. Na našich tratích je doprava jen omezena :
např. nejezdí dva ranní vlaky do Slaného-t y jsme stejně dva roky považovali za nesmyslné: mezi 6.08
a 7.45 jel ještě vlak v 6.50 (ten se obracel u nás) a v 7.15. Do Straškova jezdí jen dva páry vlaků
školních.
Ve Středočeském kraji se mění také systém úhrady žákovského jízdného: od září přistoupil kraj ke
zpětnému proplácení, protože prý to bylo zneužíváno. Žák nebo student musí vyplnit formulář
„Žádosti o refundaci formou daru“, jízdné během pololetí si hradit sám a po pololetí poslat žádost.
My, kteří vlakem jezdíme často a fandíme ekologické dopravě, se často pozastavujeme nad
poškozenými vagony vandaly a sprejery.
Doprava silniční:
Při srovnání dopravy železniční a silniční vítězí i v době kalamit železnice. Na lednové tiskové
konferenci Ministerstva dopravy bylo uvedeno, že náklady na zimní údržbu železnice jsou ve
srovnání se silnicemi zhruba šestkrát menší. /příloha/
ČSAD Slaný zajišťuje provoz přes Zlonice na čtyřech tratích: Slaný – Vraný, Slaný – Klobuky, Slaný –
Hospozínek a Slaný – Poštovice (v Poštovicích řidič vymění pokladnu a cestující zaplatí další jízdné pro
ČSAD Litoměřice, pokud jede do Mšeného Lázní nebo do Litoměřic).
Na silnicích prý letos bylo méně mrtvých.

KULTURNÍ DĚNÍ v obci
Nový rok se v naší obci už několik let vítá ohňostrojem. Před ním hraje u radnice žesťový kvartet.
/Akce vyjde na 34 tisíc Kč/
Hlavním kulturním centrem ve Zlonicích je Památník Ant. Dvořáka (PAD). Vedoucí PAD Mgr.Jan Tůma
a Bc.Jana Neumannová za tento rok udělali zase kus práce.
Kromě organizování koncertů v PAD a kostele a provádění návštěvníků se snaží postupně ve
spolupráci s Úřadem Městyse Zlonice vylepšit další část budovy – nyní je pěkně vymalovaná kancelář
- musili přemístit množství materiálu, obrazů,...V barokní sousední budově – tzv.„varhaníkovně“ –
obydlí tehdejších varhaníků- renovovali síň Eduarda Ingriše, zlonického rodáka; oficiálně byla
otevřena při slavnostní volbě starosty a zastupitelstva.
Pracovníkům PAD se podařilo vydat několik stránek materiálu o Zlonicích ve tvaru skládačky
s textem i v angličtině a němčině. Vydávají také s redakční radou šestkrát ročně místní zpravodaj.
Budova PAD se dále využívá k svatebním obřadům. V sále se konají i veřejná zasedání místního
zastupitelstva nebo už tradiční soutěže školních dětí ve zpěvu a hře na hudební nástroj „O Zlonický
zvonek“.
Z koncertů v PAD a kostele vybírám alespoň některé: dětský pražský soubor Zvonky, koncert
duchovní hudby, adventní koncerty ZŠ a ZUŠ, duo DACAPO, Komorní orchestr Dvořákova kraje, místní
zpěvačka Lucie Pázlerová. /některé programy jsou v přílohách/.
O hudbu pro tanec se postaral letos David Vávra, který obhospodařuje jeden z místních hostinců
(Dělnický dům). Do sálu, který patří k hostinci, zve hudební skupiny. V sokolovně také proběhly
taneční zábavy.

KULTURNÍ DĚDICTVÍ, OSOBNOSTI
K výročí zlonického rodáka - hudebního skladatele a cestovatele Eduarda Ingriše. Peruánský
velvyslanec v Česku předal vdově Nině Ingrišové pamětní desku. /článek v příloze/
Město Slaný vydalo sborník „1939 – 1945“, kde je zařazeno vyprávění našeho písmáka Fr. Teubnera
o partyzánech , schovaných v izidorské hrobce. /Měla jsem připraven celý sborník vzpomínek
pamětníků o průběhu války ve Zlonicích, ale pracovnici se líbil právě ten o zvláštním úkrytu. Při
hodnocení sborníku v novinách bylo uvedeno, že je zajímavý kontrast tohoto textu psaný hned po
válce s ostatními vzpomínkami z let pozdějších. Samozřejmě nenechám hotový sborník zapadnout.
Jedno vydání jsem udělala „na koleně“už před pěti lety k výročí války, nyní ho připravuji k tisku./
Byla vydána kniha Mgr.Blankou Rozkošnou „Židé v Čechách“ . Je v ní kapitola také o Zlonicích.
Autorce knihy jsem řekla své výhrady: text byl v pořádku, ale fotografie nezachycovaly vzácné
náhrobky, jen vrata a márnici! /Prý by u každé kapitoly byly náhrobky!/
Židovský hřbitov je prohlášen kulturní památkou – podobně jako slánský. Na našem začala první
etapa obnovy kamenných náhrobků.

Akademický malíř V.Toman. Pokročili jsme ve fotografování ke 300 obrazů. Objevil se dokonce jeden
náčrt obrazu M.R.Štefanika s mohylou – byl zaprášený, srolovaný.
Jednomu z našich spolupracovníků- fotografu Zlonickému – se podařilo před fotografováním náčrt
vypnout a vyčistit. Kopii jsem poslala redaktorovi časopisu Bradlo na Slovensko, s kterým jsme pátrali
po ztraceném obrazu.

MÍSTNÍ KNIHOVNA
Podle zprávy knihovnice M.Srbkové má knihovna 129 čtenářů (z toho 43 dětí do 15 let), 1 873
návštěvníků a 4 904 výpůjček (z toho 445 naučné literatury a 478 dětské literatury). Letos pí.
Srbková koupila 224 nových knih (z toho 91 naučných, 61 dětských). Dochází 12 časopisů.
Internetu v knihovně využilo celkem 722 návštěvníků. Kolektivních akcí se účastnilo 262 dětí. Byly
to exkurze v knihovně, ve škole beseda o Islandu, soutěž a výstavka knih.

SPORT, SPOLKY A ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ.
Tradiční je ve Zlonicích řadu let fotbal:
SK Zlonice – oddíl kopané. V současné době má čtyři mužstva: dvě mládežnická a dvě dospělých.
Druhým rokem je nové vedení. Vybudovali novou oddílovou klubovnu, zavedli na hřiště vodu
k zavlažování hrací plochy.
Sportovní výsledky: postup I.A mužstva (trenérem je Frant. Šnajberk) je v nedohlednu. Po
podzimní sezoně jsou na 4.příčce se skóre 37 : 17.
I.B mužstvo (trenérem je Zdeněk Růžička) je na 8.místě se skóre 42 : 46.
Dorost trénují Richard Císař a Jan Vopata. Soutěží v okresním přeboru. Jsou na osmém místě se skóre
24 : 43.
Žáci. Trenéry jsou Petr Kružliak a Zd. Růžička. Hrají okresní přebor. Po letech úspěchů zde je největší
propadák : jsou na posledním místě.
Starší přípravka s trenéry Mir. Hrůnkem, Davidem Kotěrou a Michalem Demeterem st. Hraje okresní
soutěž a skončili na 6.místě. Zakladatelem je Fr.Havel, který letos zemřel a nedožil se prvního
ročníku turnaje přípravek, který se konal v červnu. Pojmenován byl Memoriál Fr. Havla. Utkaly se
čtyři týmy, zlonický skončil druhý.
FUTSAL ZLONICE
Prezidentem je Michal Špeta. F.C Tatran Zlonice je rozdělen na dva týmy – 25 hráčů hraje okresní
futsalovou soutěž. Tým A byl v červenci na 2.místě v okresním přeboru se skóre 99 : 73. Tým B byl
dokonce v této sezoně první v okresní soutěži II.třídy a postoupil do okresní soutěže I.třídy. /Tým nosí
na dresu znak městyse Zlonice./
FLORBAL
Členové zdejšího oddílu uspořádali v listopadu už třetí ročník florbalového turnaje. Zúčastnilo se 10
týmů z blízkého okolí. Místní borci obsadili druhé místo. (Zpráva starosty sokolovny Marka Žáka).

HOKEJOVÝ KLUB HC ZLONICE
Klubu se už druhým rokem nedaří. Nyní sestupují do nižší krajské třídy.
TJ SOKOL
Starostou je Marek Žák. Místní sokolovna je využívána po celý týden. Navíc se tu konají některé
turnaje, jako např.florbalový nebo kulturní akce – např.akademie školy.
Sokolovna by potřebovala sice opravit okna a další rekonstrukci, ale nedostávají se peníze. Pamětníci
by na sále postrádali žebřiny, kruhy a žebřík – byly kvůli bezpečnosti odstraněny. Kvůli penězům se
sokolovna pronajímá jednou za měsíc na prodejní akce. Pro „sokolníka“ Cimrmana je v tom případě
úklid náročnější .
ZKO Zlonice – KYNOLOGOVÉ
Podle zprávy předsedy Luboše Krause mají už 52 členů. O pravidelný výcvik se starají čtyři zkušenější
členové. K další činnosti patří výstavy, brigády, závody (např. „O putovní pohár ZKO Zlonice“ nebo pro
členy klubový závod). Členové organizace se zúčastňují i akcí na úrovni okresu, ale i soutěží vyšší
úrovně – jednak výkonnostní nebo posuzování exteriérů.
LODNÍ MODELÁŘI P.Pavel Kroutil, který už řadu let modely lodí a letadel staví, vytváří tradici: na nové
vodní nádrži každým rokem v červnu organizuje „Námořní bitvu lodních modelů“. Diváci obdivují i
modely přizvaných modelářů - z Loun nebo Prahy.
ŽELEZNIČNÍ MUZEUM
Předseda KŽMZ ing. Tomáš Čech hodnotil činnost: „V letech 1997 až 2009 původní expozici ve
Zlonicích navštívilo zhruba 40 tisíc zájemců. Nedostatečné prostory a nejasnost vlastnických vztahů
budovy bývalé výtopny vedly k tomu, že rok 2010 se nesl ve znamení stěhování a omezeného
provozu. Dne 24.4. jsme představili novou expozici zabezpečovací techniky v Lisovicích, v bývalém
statku (Vopršalů) Malypetrů. Ten den byl vypraven z Prahy –Bráníka parní vlak s cílovou stanicí
Zlonice (příloha). Během léta se stěhovalo dál – a v srpnu mohl být představen malý úsek průmyslové
malodráhy.“ Sbírkový fond má v současné době asi 200 exponátů a souborů.
ŠACHOVÝ KLUB ZLONICE
Za zlonické šachisty zprávy do tisku podává pí.Hana Sladká. Členů není mnoho, ale dokáží
zorganizovat i turnaje:
v březnu v Tuřanech „Přebor Středočeského kraje“ ( zúčastnilo se sedm pětičlenných družstev),
v říjnu ve Slaném s dalšími oddíly „Memoriál Dr. Karla Treybala“ (na památku prvorepublikového
šachisty, nacisty popraveného Karla Treybala). Zúčastnilo se 77 hráčů v devíti partiích - mezi nimi
ženy, junioři, ale i mezinárodní mistři. Ředitelem turnaje byl ing. Jan Hrdlička, zlonický rodák, žijící ve
Slaném, který hraje za Zlonice.
SDRUŽENÍ „A CO DĚTI…“

Toto občanské sdružení bylo založeno v roce 2007. U jeho zrodu stály: Ing.Ilona Pagačová, Kristýna
Fornůsková a Markéta Řezáčová DiS.–poslední se v r.2010 ze Zlonic odstěhovala. Členkou rady je
Zuzana Jašurková. Podařilo se jim vybudovat dětské hřiště v prostoru za nákupním střediskem. Členy
je asi 35 dospělých s ročním poplatkem 500,-Kč. Z příspěvků je hrazený provoz, který stojí asi 30 tisíc
ročně. Hřiště využívá asi 70 dětí.
BABY KLUB „KORÁLEK“
Akce ve Zlonicích pořádá pracovnice Domu dětí a mládeže (DDM) Ostrov ve Slaném Lenka
Geringová, trvalým bydlištěm ve Zlonicích.
Akce roku 2010: Den dětí, dvoudenní tábor maminek s dětmi, příměstský tábor, výlety, lyžování,
přednášky, kurs aranžování …podrobněji v přílohách.
Zájmové kroužky , zajišťované ve spolupráci s MŠ a ZŠ a DDM Ostrov Slaný navštěvuje téměř 100 dětí
ze Zlonic a okolí.
SDRUŽENÍ OBČANŮ TMÁŇ
také pracuje s dětmi a pro děti: vybudovali hřiště, na kterém pořádají zajímavé akce, hojně
navštěvované. Pí. Kateřina Hedbávná chová závodní koně, byla jednou z organizátorek srazu
motocyklů Harley.
DVŮR VYŠÍNEK a ARANKA. /ing. Karafiátová/ Pěstují biopotraviny: ovoce, zeleninu, obilí , chovají
koně. Pro děti je westernový oddíl. Dostavěli halu.
RANČ NA PLOVCE Zlonice organizuje pro děti koníčkové víkendy.
HASIČSKÝ SBOR
V lednu 2010 byla výroční valná hromada, kde byli zvoleni: velitel hasičů Lad. Jirásek, zástupce
velitele Petr Chochola, starosta Marek Bělský, zástupce starosty Petr Žebro, jednatel St.Fořt,
hospodář Lenka Muchová, referent MTZ Karel Havlovec a vedoucí mládeže Renata Kosová.
Sbor má celkem 58 členů, z toho 19 dětí. Ty jsou zapojeny do celoroční hry a do zimní hasičské ligy
(starší děti 2.místo a mladší děti 3.místo). V dubnovém kole ligy v konkurenci sedmi dalších týmů
získali mladší 2.místo a starší kolo vyhráli. V budově hasičské zbrojnice byla vyměněna okna za
plastová. V článku (březen, Slánské listy) jsou zloničtí dobrovolní hasiči uváděni mezi těmi, kteří
pomohli likvidovat požár špýcharu v Knovízi, otevřít byt ve Zlonicích – kde byl zraněný člověk, a hasit
požár domku, kde bylo dítě. Předcházející měsíc pomáhali i lidem, kteří měli problémy s množstvím
sněhu. Do příloh je zařazen článek „Zlonický Stratílek ozdobou masopustu v Praze“. Jedná se o
historický vůz z r.1929, o který se starají Milan Kos a Petr Žebro. Vůz se líbil i na jiných akcích.

RŮZNÉ:
Na závěr ještě vybírám některé zajímavé události ve světě:
V květnu až říjnu proběhla v Číně výstava EXPO. Český pavilon měl úspěch /přílohy/. Expozice plody
civilizace měla tyto části:
Města a místa, umění a kultura, prvenství a rekordy, objevy a vynálezy, divy.

Např. v objevech a vynálezech jsou uvedeny:
Kontaktní čočky – vynález našeho Otty Wichterleho. Antivirotika – preparát Ant. Holého léčí i
průvodní choroby AIDS. Mikrovlnný ohřev-magnetron Augustina Žáčka slouží v kuchyních světa.
Tryskový stav – Vladimír Svatý modernizoval staletou metodu tkaní látek. Lodní šroub – lodě všech
moří pohání vynález našeho Josefa Ressla.
SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY ve světě:
Např. ve Vancouvru na olympiádě naši získali 2 zlaté a 4 bronzové medaile a 14.místo.
Kanál La Manche pokořila nejmladší Češka - teprve 16tiletá Lenka Štěrbová. Je dvanáctým českým
plavcem, jemuž se to podařilo.
Skifař Ondřej Synek byl zvolen nejlepším veslařem na světě za r.2010.
ZAJÍMAVÉ UDÁLOSTI V ČR:
Začínají se oceňovat naši vynálezci: byla zavedena cena „Česká hlava“ (např.za objevení retrovirů –
jak přeměnit rakovinné viry –oceněn prof. Svoboda, za popis invazních rostlin oceněn prof. Petr
Pišek,..). V Německu ocenili za genetiku rostlin Čecha Frimla.
Od 1.ledna platí nový trestní zákoník, ve kterém byly zvýšeny tresty proti životu a zdraví. Přispěla
k tomu jistě také tzv.Kmetiněvská výzva, kterou podepsalo už 400 tisíc občanů. Výzva apeluje na to,
aby mladiství vrazi byli přísněji potrestáni a po případném propuštění pod stálou kontrolou. Je to
reakce na propuštění školáka, který právě v Kmetiněvsi ubodal spolužačku.
Městys ZLONICE je součástí sdružení Přemyslovské Střední Čechy už několik let – získává dotace dle
možností finančního rozpočtu.
Zaměstnanost v obci je malá. Některé skupiny obyvatel se nepřihlásí ani v době kalamity, aby si
přivydělaly. Ti, kteří chtějí pracovat, mají příležitost třeba v LINETu v Želevčicích, kde se vyrábějí
nemocniční lůžka (pracuje tam téměř 600 zaměstnanců). Nyní si tam zájemce vybírají podle
konkrétní práce, takže dvě třetiny nepřijmou.
Ve Zlonicích se v poslední době postavilo několik rodinných domků, dokonce vznikla nová ulice:
Ingrišova.
Životní prostředí u nás a v okolí: v obci se dbá na odvoz odpadu (450,-Kč za osobu), odvoz tříděného
odpadu v kontejnerech, dvakrát ročně se odveze nebezpečný odpad, máme sběrný dvůr. Likvidují se
černé skládky, ale zbytky státního statku zůstávají „strašit“, protože pozemky nepatří obci.

VÝROČÍ
Ve Slaném vyšla brožura „1939 – 1945“, byl do ní také zařazen příspěvek našeho písmáka
Fr.Teubnera (zemřel r.1952) o partyzánech, ukrytých v hrobce v Budeničkách. Dokončila jsem sborník
„Druhá světová válka ve Zlonicích“, rozšířený sborník z roku 2005 o fotografie a další vzpomínky –
mám v plánu mu dát také formu brožury.

Ve Slaném také vydali kalendář osobností Slánska – jsou tam i čtyři osobnosti Zlonic – mezi nimi
Eduard Ingriš.

MATRIKA
V tomto roce se narodili:
Adéla Hendrychová, Jakub Nagy, Jakub Mareda, Helena Horváthová, Filip Jahodář, Valerie
Bartošová, Nikola Karchňáková, Matěj Letfus, Adam Vychodil, Matyáš Figa, Matěk Godiš, Daniela
Vojtěchová, Lukáš Kadlec, Kryštof Jakeš, Alexandr Josef Dzurko, Jakub Jandák , David Švingr,
Natálie Karchňáková
V tomto roce zemřeli:
V.Beznoska 88 let, Frant. Havel 79, Miluše Kafková 84, Petr Růžička 64 - Břešťany , Pfuster,
M.Civínová 97 – Tmáň, Karel Plechatý, Eva Daňková – Vyšínek, ing. Lysý 57, Mir.Linda 91, Zd. Krupka
86, Kristýna Nováková 69 – Břešťany, Fr.Herink 89, Anna Vikuková 89, Jiří Hrdina 60, Jaroslav Sadílek
60, Anna Hamplová 96, Alena Bečvářová 77, Břešťany, Miroslav Brůna 51, Věra Veselá 62, Berta
Řezáčová 95, M.Benešová 84, Jar. Jungmann 70
Čest jejich památce!

