POČASÍ
Leden: do 3.1. teploty těsně pod nulou, od 4.ledna výrazný pokles na -8 až -10° dopoledne,
odpoledne -5°,sluníčko jen dvě hodiny. Od 6.ledna odpoledne teploty nad nulou, obleva, taje
množství prosincového sněhu. V noci ze 13.1. dokonce prší, takže sníh úplně roztál. Znovu napadaly
3 cm sněhu po týdnu. Poslední dny měsíce ledna: 0°,-4°, -6°, vítr a sluníčko.
Únor: začátkem měsíce teploty kolem nuly, silný nárazový vítr a 6.2.už po sněhu ani památky.
Teploty 7.2. -2°, sluníčko a odpoledne +4°. Dne 10.2. pokles na -9°. Sníh začal drobně padat po třech
týdnech. Dne 16.2.opět teplota stoupla na 0° a od 19.2.teploty -4°a -6°, pod nulou se drží i
odpoledne. Koncem měsíce pokles pod -10°.
Březen: mrazivá dopoledne, odpoledne i+4 stupně, od 10.3. i + 12°. Od 16.3. přeháňky a pak
potřebný déšť. Jarní den 21.3.: ráno -2°, odpoledne asi 15°C a sluníčko. I další dny slunečné, pak po
větrném dnu 26.3. zase oblačno.
Duben: do poloviny měsíce vysoké teploty denní (rekordní, vyšší než 16)°, ale chladná rána a vítr.
V týdnu od 18.dubna jsou velké rozdíly mezi dopoledními a odpoledními teplotami (z 0° na 20°), od
25.4.přeháňky a pokles teplot, až poslední den měsíce pěkně,ale končilo to bouřkou.
Květen. Pro tento měsíc jsou typické prudké změny teplot. Do 5.5. přetrvávaly přeháňky, pak teploty
poklesly až pod 0°, následoval dokonce mráz, který někde spálil květenství ořechů a drobných
bobulovin. V půli měsíce teploty opět stouply, dokonce až na letní. Dne 24.5. bouřka a vítr a do konce
měsíce bez deště.
Červen: první týden stále vysoké teploty. Následující dva týdny střídání denních vysokých teplot a
nočních bouřek a přívalových dešťů, postupné ochlazení.
Červenec:stejný typ počasí z minulého měsíce až do 15.7., pak došlo na některých řekách v Čechách
a na Moravě k rozvodnění. Teprve 23.7. vysvitlo sluníčko, ale znovu začalo pršet.
Srpen: teploty odpolední ke 30°C, bouřky a déšť, ve dnech 22.až 25.8. dokonce 34°C, od 26.8. pokles
na 16°.
Září: ranní teploty 7 až 10°C, druhý týden přeháňky, v noci na 12.9.bouřka s kroupami. Poslední týden
„babí léto“.
Říjen: pěkný podzim vydržel do 5.října, pak teploty poklesly o 10°C. Od 10.10.přeháňky (na horách
sníh), pak do 15.10.sluníčko a teplota -3°, vzápětí 18.10. odpoledne 14°a dokonce 21°. Poslední týden
pod mrakem a mlhavo.
Listopad:další měsíc bez srážek. Následoval pokles hladiny vody v řekách. První dny měsíce inverze.
Dne 6.listopadu po delší době svítí celý den sluníčko. První mrazík -4° byl 11.11. a drží se týden. Podle
statistik nejsušší listopad za 200 let!
Prosinec: konečně přeháňky a déšť. V noci 8.12 silný nárazový vítr. Od 10.12. se ranní teploty drží pod
nulou, odpoledne +4°až +6°C. Tento měsíc je označován jako nejteplejší za 77 let.

VÝBĚR ZE SVĚTOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU
Katastrofa v japonské elektrárně Fukušima, útoky šíleného střelce v Norsku, dopadení a likvidace
teroristy Usámy bin Ládina, válka v Libyi a převraty v dalších arabských zemích, finanční krize v Řecku
a celé eurozóně. Volby: v Libérii prezidentské, ve Španělsku, Novém Zélandu a Maroku parlamentní.
VÝBĚR Z UDÁLOSTÍ V ČR
Politika státu směřovala k dotažení potřebných reforem, o kterých se mluví už řadu let: nový
občanský zákoník, nové možnosti penzijního spoření, novela zákona o stavebním spoření, reformy
daňové, školství a zdravotnictví.
Prezident Václav Klaus hodnotil rok takto: „žádné velké politické převraty, ekonomický růst jen na
počátku roku, celkem stabilní. Zadlužení ČR v Evropě je šesté nejnižší . Mezi lidmi panuje závist,
nepřejícnost – přesto tu žije spousta pilných, pracovitých a nadaných lidí – to je záruka naší
budoucnosti“.
Pro tento rok je typický proměnlivý kurz české koruny a vnitropolitické kauzy.
Zemřel bývalý prezident Václav Havel (Funkci vykonával 13 let. Rozloučilo se s ním množství lidí na
pohřbu i neoficiálně zapalováním svíček, podpisováním kondolenčních listin,…Pohřeb byl přirovnáván
k pohřbu T.G.Masaryka). Svíčku jsme mohli zapálit i ve Zlonicích u PAD.
Stát ocenil řadu občanů řády Bílého lva, T.G.Masaryka, za zásluhy –jsou mezi nimi kněz, výtvarník,
sportovec, herec černého divadla,hudební skladatel, podnikatel (p.Frolík, firma Linet v Želevčicích
vyváží zdravotní postele do 90 zemí, okolním obcím dává pracovní příležitosti).
Při silničních nehodách zemřelo méně lidí než v roce 1947, přestože je mnohonásobně více vozidel
( čtyři miliony proti 128 tisícům), ale je více těžce zraněných.
Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů:
a/Roste počet obyvatel – především díky cizincům.
b/Česká populace stárne.
c/Roste počet vzdělaných lidí, ale také přibývá lidí, kteří nemají vůbec žádné vzdělání.
d/Roste počet rozvedených i svobodných.
e/K víře a národnosti se lidé vyjadřovali méně než v minulosti.
f)Rychle roste počet bytů v soukromém vlastnictví.
g/Mění se způsob vytápění.
Ad a/Počet obyvatel ČR se zvýšil za deset let o 332 tisíc na 10 562 214 (důvodem je vyšší porodnost
v posledních letech, také cizinců tu žije mnohem více). Nejpočetnější skupiny cizinců: Ukrajinci
117 810,Slováci 84 380, Vietnamci 53 110,Rusové 36 055, Němci 20 780, Poláci 17 865. Skupiny
cizinců, které se nejvíce rozrostly: Němci, Ukrajinci, Rusové, Slováci a Vietnamci. (V ČR byli sečteni
lidé 182 zemí světa.)
/K dalším bodům přílohy/

MATRIKA
NAROZENÍ - celkem 26 dětí
Ze Slánských listů a Vítání občánků v obci se mi podařilo podchytit některá jména: Tobiáš Elicer, David
Dunko, Marie Hrůnková, Lukáš Nagy, Dominik Kyncl, Olga Houžvíčková, David Prach, Vojta Kováč,
Klára Vaňková (Tmáň),Jan Kumžák.
ZEMŘELO 20 občanů
„podchyceno“ jmény : Pavel Pánek 44 let, Jiří Neumann 67, Lad. Vondráček 67, Josef Kindl –stavitel
85 let, M.Volfová 86, Jiří Řezáč 61, V.Brom 71, Jiř.Jirásková 83, Libuše Bauerová 74, M.Malečková 82
(u dcery Čechové).

ZÁVĚREČNÉ SLOVO KRONIKÁŘKY
Doporučuji čtenáři stranu 191 kroniky, - bilancování pěti let práce vedení městyse.
Sama mám radost z dokončení čtyřleté práce: s pí Kozumplíkovou (Hornickou) jsme shromáždily více
než 200 fotografií obrazů V.TOMANA a řadu životních dat.

ROK 2011 V NAŠÍ OBCI
Základní údaje
VEDENÍ MĚSTYSE
Starosta Rudolf Čížek, místostarostka Ing. Vlasta Čermáková
Rada: starosta Rudolf Čížek, místostarostka Ing. Vlasta Čermáková, členové: Lenka Slavíková, Ing.Petr
Sklenička a Ing. Mir.Linda
Zastupitelstvo: Ing. Vl.Čermáková,Rudolf Čížek, Mgr.Ilona Dornicová, Ant. Chochola, Radka
Kotěrová,Ing. Mir. Linda, Jos. Neumann, Mgr. Pavel Pagač, Jiří Peterka, Zd.Průšová, Ing.Petr Sklenička,
Lenka Slavíková, Tomáš Smetana, Mgr. Jan Tůma, Ing. Hana Voříšková
Finanční výbor: předseda Lenka Slavíková, členové Ing. Mir. Linda a Ing. Hana V oříšková
Kontrolní výbor: předseda Ing. Petr Sklenička, členové Mgr Pavel Pagač a Ant. Chochola
Komise pro mládež a seniory: předseda Dagmar Štroblová, členové Jana Dudová, Jana Hrabánková,
Monika Blažková a Hana Němcová
Prevence kriminality: předseda Tomáš Smetana, členové Jiří Peterka a strážník Městské policie
Zpravodaj: hlavní redaktor Jan Tůma, redakční rada: Marie Geringová, Libuše Novotná, Jana
Neumannová , Vlasta Houbová, Iva Baráková
Komise bytová zrušena – o přidělení bytu rozhoduje Rada městyse
Zaměstnanci úřadu: Dagmar Štroblová – matrika, evidence obyvatel, podatelna, CZECH POINT
Frant. Hořeňovský, Jana Dudová, Ing. Stanislav Nosál – stavební úřad
Ludvík Haisman-správa majetku, údržba,investice
Marie Vladyková- účetní
Jitka Chocholová, půl roku St. Skleničková a pak Lenka Hemzová –místní poplatky, bytové a nebytové
hospodářství, personalista, pohledávky
M.Srbková-knihovna, účetní
……………………………………………………………..
MIKROREGION POVODÍ BAKOVSKÉHO POTOKA. Městys Zlonice byl také členem tohoto zájmového
sdružení obcí, které bylo založeno roku 1999 (původně 11 obcí, pak 24 obcí). Náplň činnosti: opravy
drobných staveb, přispění na zřízení veřejných internetových stanic, atd., postupně ale zájem upadal,
protože obce mohly získat dotace i jinde. Činnost ukončili jednomyslně starostové zúčastněných obcí
v září 2011.

Městys pracoval s vyrovnaným rozpočtem 23,808 milionu korun, schváleným zastupitelstvem.
USNESENÍ RADY:
Rada schválila příspěvek na opravu střechy kostela 15 tisíc Kč,
umístění laviček do parku ZŠ a na aleji ,
v rámci úsporných opatření sloučení komise pro občanské záležitosti a sociálně zdravotní v komisi
pro mládež a seniory, a úplné zrušení bytové komise (rozhodovat bude Rada),
umístění hromosvodů na střeše ZŠ za asi 40 tisíc Kč (doporučeno kontrolou bezpečnosti),
po výběrovém řízení přidělen byt v zámku, vypsáno výběrové řízení na byty v čp.425 a 357,
bezplatný pronájem bývalé „hasičárny“ v Břešťanech na klubovnu (mládež bude pomáhat při úklidu
veřejného prostranství – odpovědná osoba Jan Vít), pronájem místnosti v čp.247,
podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na projekt „Dobudování
sociálního zařízení Základní školy ve Zlonicích“ ve výši téměř dva miliony Kč a podání žádosti ze
Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů na spolufinancování projektu „Nákup použitého
vozidla zn.CAS“ ve výši 1,5 milionu Kč (článek slánských novin: „Zlonice si musí koupit hasičské auto
za své“ je v příloze), opravu budov na hřbitově, vybudování dalšího 330 m úseku kanalizace a 10
šachet za 1,6 milionu Kč
Finanční příspěvky: Modelářům 14 tisíc, Klubu železničního muzea 25 tisíc, Arance Vyšínek 5 tisíc,
Sdružení občanů Tmáň 20 tisíc. Koupě traktoru zahradního pro obec za 270 tisíc, koupě domku
čp.246 a pronájem bytu v tomto domku.Na neinvestiční náklady od obcí na školku 8 200,-na jedno
dítě a na školu 6 tisíc Kč. Pro ČSAD Slaný 56 tisíc, oprava česlí na ČOV. Zemní vedení elektřiny
v dalších ulicích, výběr firmy VARIA Slaný k rekonstrukci elektroinstalace DPS.
Rada konstatuje, že dotace 2 miliony na školu opět nepřidělena (v příloze článek slánských novin:
„Zloničtí školáci čekají už 10 let, až jim dostaví záchody“), dotace 750 tisíc na tělocvičnu ano.
Rada bere na vědomí zrušení veřejných telefonních
stanic ve Vyšínku a Tmáni.
Přijata další pracovnice pro úklid obce Lenka Čurejová. Byla prodloužena smlouva pro šest
pracovníků úklidové čety (lidově „rychlá rota“) – příspěvek 7 tisíc na jednoho.
Rada schválila také vypracování projektů pro III.etapu kanalizace, rekonstrukci kanalizace v Pejšově
ulici a na náměstí (musel být omezen částečně provoz) a rekonstrukci osvětlení v obci, během
prázdnin rekonstrukci tělocvičny a knihovny v základní škole, a v mateřské škole výměnu zařízení
kuchyně, opravu silnic v ulicích Nádražní, Pippichova a v Břešťanech.
Schváleno vypracování projektu na plynofikaci kotelny ZŠ za 155,5 tisíce (zatím se používá topný olej)
a nákup nákladního auta za dva miliony pro SDH.

VYHLÁŠKY Městyse Zlonice - výběr:
Za odvoz popelnice poplatek 450,-Kč za osobu, rekreanti za objekt.
Za psa: ve Zlonicích 150,-(za dalšího 250,-), v obcích 100,- (za dalšího 150,-), v obecních bytech 300,-,
důchodci 100,- (další 200,-)
………………………………………………………………………….
Městys Zlonice je členem Zájmového sdružení právnických osob PŘEMYSLOVSKÉ STŘEDNÍ ČECHY,
které vyčlenilo na projekty roku 2011 pro žadatele 10 milionů Kč, z toho šest milionů rozdělilo mezi
žadatele v Programu rozvoje venkova Leader: jsou to oblasti Obnova a rozvoj vesnic, Občanské
vybavení a služby, Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova a Podpora cestovního ruchu.
V tomto roce se sdružení stalo O.P.S., to je obecně prospěšná společnost. Všechna práva ve vztahu
k dotačnímu programu Leader 2007 – 2013 přecházejí na Přemyslovské Střední Čechy O.P.S.
-------------------------------------------------------------Starosta městyse Rudolf Čížek shrnul pět let práce (2006 až 2011) vedení obce do zprávy: /příloha/
Z vlastních zdrojů městyse bylo opraveno 13 domů!
(čp.6,56,97,245,247,254,276,282,283,357,400,zámek, pivovar, vnitřní prostory policejní budovy).
Jsou to rekonstrukce některých bytů, výměna oken za plastová nebo nová fasáda, plynofikace nebo
zateplení části domů, atd.
Koupeny byly domy čp.56 a 245, pozemek pod skládkovým dvorem, opraveny budovy hřbitova ve
Zlonicích a Břešťanech.
Byla také vybudována kanalizace v Pejšově ulici a na náměstí, chodník u MŠ, 16 nových laviček,
ozvučení obcí, ..to je pouze výběr z 32 položek. (pozn.:měli by si to dát za rámeček ti, co věčně
kritizují a nechtějí vidět to pěkné)
Podařilo se zachránit peníze z dluhu FÚ 15 milionů Kč, získat 9 milionů na vodní nádrž V Brůdku,
9,5 mil.dotací, 18 mil.na kanalizaci
VYUŽITÍ DOTACÍ : okna a dveře DPS, okna čp.355 K Vypichu, fasáda radnice, kamerový systém,
oprava střechy a fasády hasičské zbrojnice,rekonstrukce el.rozvodů v MŠ, osvětlení ulice K Vypichu a
bytovky nad býv. SPEEDEM,tělocvična ZŠ, oprava koruny hradební zdi hřbitova
Z VLASTNÍCH ZDROJŮ ZAPLACENO: další byt v zámku: plynofikace, částečná výměna oken a
rekonstrukce, pivovar:oprava fasády, vrat, oken,rekonstrukce 2 bytů v čp.6, čp.283 a vnitřních
prostor policejní budovy,

POŠTA
Vedoucí zůstává Vlasta Houbová. V obsazení pracovníků došlo k výrazné změně: jednu
z doručovatelek nahradila Simona Prokopová, u přepážek pí Vydrovou a Hořeňovskou nahradily:
Klára Májová a Michaela Fořtová.
V doručování balíků byl zahájen zkušební provoz:
Nové balíkové portfolio: balík „na poštu“ –avizuje se SMS nebo e-mailem adresátovi a nedoručuje
se(příloha), balík „do ruky“- avizuje se SMS a doručuje doručovatelem, také je balík „ nadrozměr“ a
balík „expres“. Rutinní provoz na všech poštách od 1.1.2012.
Koncem roku zavedena další služba v CZECH POINT pro Úřad práce –„DONEZ“. Nezaměstnaným po
příchodu na poštu vytisknou „Potvrzení o kontaktu“, a oni je pak předkládají na Úřadu práce.
………………………………………………………………………
MĚSTSKÁ POLICIE Slaný – detašované pracoviště městyse Zlonice .
Činnost- sepsal vedoucí směny str. Lubomír Neumayer:
Na místní pracoviště se obrátilo o pomoc, s oznámením nebo jiným podnětem celkem 970 občanů.
Po vyhodnocení situace bylo učiněno 161 výjezdů a řešeno 71 přestupků:
11 přestupků dle paragrafu 22/11 a 5 dle 125c/1k (doprava),
30 přestupků OZV, třikrát rušení nočního klidu, 12krát znečištění veřejného prostranství,
jednou neoprávněně zabráno veřejné prostranství a dvakrát odložení odpadků mimo vyhrazená
místa,
dvakrát úmyslné narušení občanského soužití a pětkrát úmyslné způsobení škody na cizím majetku.
V pěti případech byl přestupek předán na odbor dopravy, v sedmi na odbor PK Slaný, ve dvou na
sociální odbor, v 18 případech byl přestupek řešen domluvou. Celkem 39 přestupků bylo řešeno
v blokovém řízení v celkové hodnotě 18 700,-Kč.
Dále hlídky provedly:
20 odchytů toulavého zvířete-15 psů vráceno majiteli a 5 bylo převezeno do útulku,
184x pokus o doručení dodejek,
108x vykázání osob z místa , 210x kontroly podezřelých osob,
123x kontroly restaurací v době ukončení provozu
168x dohled u ZŠ
97x kontroly psů
372x kontroly ve spádových obcích,
5x asistence ochrany pracovníků městyse,
417x kontroly autobusových zastávek,
6x parkovačky
8x dohled při kulturní akci,
4x zjištění mrtvého zvířete (pes, kočka)
POLICIE ČR Obvodní oddělení z Velvar se přestěhovalo do zrekonstruovaných prostor bývalé
spořitelny ve Zlonicích 1.ledna 2011.

MATEŘSKÁ ŠKOLA –„MATEŘINKA“
Školka je zcela kapacitně využita. Má tři třídy: 15,23 a 24 dětí. Při zápisu rodiče opět přihlašovali více
dětí než je kapacita školky.
Ředitelkou zůstává Jana Dvořáková, zástupkyní je Dana Košťálová, vedoucí školní jídelny Jitka
Žebrová. Učitelky: Hana Šimková, Václava Teimlová, Dana Košťálová a Alena Cirusová.
Uklizečky:Miroslava Šircová a Věra Lišková. Kuchařky: Jitka Kořánová a Věra Lišková.
Děti ve školce mají možnost se učit angličtině, keramice, jezdit na plavání, logopedii (podle zájmu
rodičů). Účastní se soutěží výtvarných a recitačních –s dobrými výsledky.
Pracovnice školky kromě povinné výuky a dohledu na děti vymýšlejí zpestření: před Velikonocemi
kreslí s dětmi jarní obrázky a zdobí jimi chodby, v březnu tu byla hudební romská skupina, během
svátku čarodějnic měly na návštěvě kouzelníka, v květnu zase divadélko a ekologický program
„Babka kořenářka“. Den dětí se protáhl na tři týdny zábavy- např.sportovní soutěže- dárky získaly od
sponzorů. Výlet do lesa v Bilichově se také vydařil –děti byly nadšené.
Asi měsíc byla MŠ zavřena, dělaly se rozsáhlé opravy, úpravy a rekonstrukce (někde podlahové
krytiny, rekonstrukce v kuchyni a rekonstrukce elektroinstalace- školka je z r.1929).
Předškoláci se rozloučili v PAD –dostali i šerpy.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA si připomněla 100 let existence budovy měšťanské školy. Jednou z akcí bylo
vypuštění balonků s vizitkou školy v ČJ, AJ a NJ, další při Dnu otevřených dveří /přílohy/ . Při
příležitosti dokončení modernizace tělocvičny a knihovny /příloha/byl pozván současný ministr
školství Dobeš.
Škola má 540 žáků. Ke škole patří školní družina (vedoucí Milena Kupcová) a školní jídelna (vedoucí
Simona Němcová, dvě kuchařky vaří asi 200 obědů).
Ředitelkou je Věra Nídrová, učiteli Jan Tůma a Pagač Pavel (Vrat. Sýkora odešel), učitelkami:
Bauerová Štěpánka, Dornicová Ilona,Drugdová Michaela,Fialová Lenka, Geringová Danuše, Géringová
M., Grúnerová Marta,Hrdličková Martina,Kopecká Jitka (asistentka pedagoga), Kopecká
Světlana,Kosová Renata, Kupcová Milena (družina),Lemochová Jitka, Linhartová Barbora, Lišková
Jana, Neumannová Jana (odešla do důchodu – ve zlonické škole učila od r.1960), Srbková Hana,
Šedová Iva, Štraubová Martina, Štruplová Miloslava, Vokounová Miroslava, Voříšková Hana, Vranová
Hana (ze školy v září odešla), Zajíčková Blanka, Zelenková Blanka.
Při výuce používají interaktivní tabule (dvě získali z vlastních zdrojů, čtyři z grantů).
Aktivity a prezentace školy: kromě běžné výuky učitelé žáky připravují na soutěže umělecké,
výtvarné, vědomostní, pořádají exkurze, výlety, školu v přírodě, besedy, kulturní akce.
Výběr z množství aktivit:
účast na korespondenční zeměpisné soutěži EUROREBUS ( dvě školní kola a krajské kolo v Praze –
tříčlenná družstva ze 3 tříd po výběrových testech získala místo 13., 41.a 45. - vždy ze 100)
důraz na ekologii: učí už 19 let podle učebnic přírodopisu s ekologickým zaměřením, zapojili se do
mezinárodního programu EKOŠKOLA, pořádají už tradičně sběrové akce ke Dnu Země (letos kromě

jiného odevzdali 13 332 kg papíru), Ekotým vypracoval EKOKODEX se 13 body (pod vedením Ing.
H.Voříškové)- škola je uvedena v Knize rekordů.
Další akce: spolu se ZUŠ příprava soutěže o ZLONICKÝ ZVONEK v PAD ( zpěv, recitace, hra na hudební
nástroj, letos navíc i soutěž výtvarná na téma „Moje přítelkyně kniha“), v září besedy ke Dnu
evropských jazyků, přednášky o zdravé výživě v rámci občansko-rodinné výchovy: do programu
společnosti STOB se tu zapojilo 112 žáků, účast na celosvětovém programu Krokus, který připomíná
dětské oběti holocaustu (krokusy vysázeli do tvaru židovské hvězdy na zahradu mezi PAD a ZŠ)k tomu připojili besedu s kronikářkou o zlonických židovských rodinách, mají také novinářský kroužek,
připojují se ke sbírkám pro Ligu proti rakovině,O.S.Život a Českou společnost pomoc AIDS (vždy
vybrali několik tisíc Kč), na podporu čtenářství se účastnili 1.4.celostátní akce „Noc s Andersenem“.
Velkou akcí s dlouhou přípravou je Advent: divadelní představení, Den otevřených dveří, koncert
Pořádají v Bedřichově školu v přírodě, kde kromě kratší výuky se letos 80 dětí účastnilo exkurzí a
výletu.
Jako každoročně se rozloučili s „deváťáky“, navíc letos i s odcházející učitelkou Martou Grúnerovou ,
která na zlonické škole učila 45 let.
Také v družině se vychovatelka snaží děti zabavit a vymýšlí zajímavé programy: pobyt venku,
výtvarnou práci, pohádky na interaktivní tabuli, výrobu dárků pro prvňáčky, přípravu na soutěž
výtvarnou a soutěž „talentů“,..

ZUŠ
Je pobočkou Základní umělecké školy ve Slaném. Ředitelkou pobočky je stále Miloslava Štruplová.
Vyučují hře na klavír, zobcovou flétnu a housle. Kromě výuky pořádají už tradičně spolu se ZŠ soutěž
o Zlonický zvonek –letos se soutěžilo jen v jednotlivcích, a to ve zpěvu, recitaci a výtvarném díle. O
výherci výtvarné soutěže rozhodli diváci během přestávky – při tom jim hrál flétnový soubor učitelky
Štruplové. O hlavní ceně rozhodla porota: 1.cenu mezi mladšími získala Johana Drábová, 1.cenu mezi
staršími Helena Barszczová.
ZUŠ a ZŠ spolu také pořádají adventní koncert –jednak v PAD, a pak v kostele 24.12.pod názvem
„Zastavení u jesliček“. Je to vystoupení sborů dětských i učitelů.

KULTURA V OBCI
Velký podíl mají pracovníci PAD Mgr.Jan Tůma a Bc. Jana Neumannová, učitelský sbor ZŠ a finance
Úřadu městyse Zlonice. Díky tomu se konají koncerty v PAD i v kostele, vychází místní zpravodaj,
konají se adventní akce učitelů a žáků ZŠ. PAD navštívilo asi 950 zájemců, z toho návštěva z Litvy a
jednotlivci z Německa.
Výjimečně se koná taneční zábava.
Koncerty: v březnu koncert písní, operních árií a duetů (jednou ze čtyř účinkujících byla místní Lucie
Pázlerová), v dubnu písně z Japonska a Irska, v červnu hra na dva klavíry (poprvé ve Zlonicích),v
červenci si v kostele studenti z USA dělají veřejnou generální zkoušku před koncertem v Praze. Z
dalších akcí vybírám adventní koncert v PAD a Zastavení u jesliček v kostele /podrobněji na jiném
místě, přílohy/.
V září se jim podařilo připravit oslavy výročí narození Antonína Dvořáka: proběhla mše, byly položeny
květiny k bustě A.D. u PAD a večer vystoupila operní pěvkyně Daniela Radosa. Návštěvníků PAD bylo
za rok asi 960.
Máme možnost se také zúčastnit akcí, pořádaných Vlastivědným muzeem a kulturním odborem ve
Slaném: „Putování za varhanami“ do Slaného, Budeniček nebo Vraného, historické konference o
Formování občanské společnosti na Slánsku, koncertů a výstav ve Slaném (např.o holocaustu –tam
jsme přispěli jedním exponátem) nebo Akademie volného času (jezdí nás obvykle sedm).
V PAD byla návštěva z Litvy – z města Rakiški, ve kterém působil zlonický rodák Rudolf Liehmann, syn
místního učitele a varhaníka Ant.Liehmanna. R.L. tam má sochu, protože založil hudební školu.
V PAD také připomněli, že uplynulo 20 let od úmrtí zlonického rodáka Eduarda Ingriše. Byl
skladatelem, dirigentem, fotografem, mořeplavcem,..

KNIHOVNA – vedoucí je stále M.Srbková
Knihovna už není střediskovou, ale plní dobře svoji funkci: čtenářů je 122 (79 dospělých a 43
dětských jako loni), návštěvníků 2061 (také neubylo). Ti si vypůjčili celkem 5 304 knih –z toho 389
naučných a 721 dětských (to je proti minulému roku velký nárůst –ze 478!)
Pozn.: a to se všude tvrdí, že v době internetu děti málo čtou, že využívají raději „čtečku“ místo
normálních knih! Pravdou je, že internet v knihovně navštívilo celkem 1 166 lidí (loni 722) - a to jsou
převážně děti.

DOPRAVA železniční
Historie vzniku osobní dopravy v Evropě: 27.9. 1825 Stephenson otevřel první trať v Anglii.
Rozvoj místní sítě: v letech 1882 až 1887 bylo otevřeno celkem šest úseků, jejichž koncové stanice
ležely v sousedství cukrovarů, a v letech 1900 až 1907 byla síť dokončena (např.Zlonice – Hospozín
–Roudnice n.Lab.)
Současnost: Zákon o drahách zahrnuje všechny aspekty železničního provozu: dopravní cesta,
provozování drážní dopravy,podnikání na železnici, provoz tramvajové dopravy i lanovek. Od
letošního roku platí novela: strojvedoucí bude potřebovat už dva doklady, a to od Drážního úřadu a
od ČD. Další novely se týkají příhraniční dopravy, atd.
Od původních Českých drah (ČD) byla 1.září oddělena složka Správa železniční dopravní cesty (SŽDC)
Přešla tam asi třetina zaměstnanců (zhruba 9 500 výpravčích, dozorců, signalistů, hláskařů a dalších
pracovníků tzv.živé dopravní cesty) .Stalo se tak na rozhodnutí vlády v rámci pokračující transformace
české železnice.
V novinách Železničář se uvádí: „Nepotřebné budovy zatěžují náš rozpočet: přes 240 milionů Kč
zaplatí ČD za údržbu a ostrahu skladů, drážních domků a dalšího nemovitého majetku. Nabízíme
k prodeji 4 500 budov a také pozemky“.
Kvalita železniční dopravy se zlepšila. Zkrátila se mírně jízdní doba např.z Prahy do Ostravy, také už 20
let máme spojení s moderní sítí západní Evropy (jednou z EC =Eurocity je „Ant.Dvořák“). Byla
dokončena rekonstrukce Hlavního nádraží v Praze -podílel se na ní architekt dopravních cest Patrick
Kotas (1964), který navrhuje také tramvajové zastávky, atd.- s typickým prvkem - obloukem.
Opravené bylo zastřešení „Masaryčky“ v Praze, konečné naší trati z Mostu (vybudována nová
dešťová kanalizace v podpůrných sloupech haly . Přibyly modernizované vozy v některých krajích –i
ve Středočeském . /Přílohy/.
Na Žst Zlonice nastoupila nová výpravčí Monika Macáková.
DOPRAVA autobusová.
Zajišťuje ji ČSAD Slaný. V lednu bylo zvýšeno jízdné a v únoru krajská rada rozhodla o snižování
dopravní obslužnosti – bez projednání se starosty měst a obcí! Mělo být zredukováno až 20% z 52
milionů km tratí. Starostové se vzbouřili, protože změny se týkaly 22 z 38 linek. Znamenalo by to
zásah pro jízdu dětí do škol, důchodců k lékaři nebo na nákupy. Nás se týká po dohodě jen zrušení
posledního spoje Slaný – Hospozínek. Zůstávají čtyři trati jako v minulých letech.
DOPRAVA signálu
Telefonní signál je předáván obvykle mobily, pevné linky používá jen málokdo. Nabídka mobilů je
veliká - od jednoduchých po „chytré“ jak se uvádí v reklamách. Veřejné telefonní stanice byly zrušeny
ve Vyšínku a Tmáni.
Televizní signál. Dne 30.11. 2011 byla vypnuta poslední analogová stanice a začala digitalizace.
Internet, psaní zpráv mailem, hledání všech možných údajů jako v encyklopediích – typické pro
dnešní dobu. Řada lidí nakupuje pomocí internetu i zboží.

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA je i ve Zlonicích, a to na pozemku po levě straně silnice na Dřínov od
Žst. Kolaudace proběhla už 26.10.2010. Na stavebním odboru ve Zlonicích je uvedena f.ZEWATT
s.r.o. Nové Strašecí.
PRŮMYSLOVÉ FIRMY
Nábytkářská firma sídlí v Nádražní ulici. Je to „Firma Libovický –vestavěné skříně“ . Inzeráty má
v časopisech i v prodejnách nábytku. Ze 45 zaměstnanců je devět zlonických občanů. Další větší
firmy jsou soustředěny v areálu ke Dřínovu: VITAM s.r.o., Montážní podnik spojů, Vorlíček – výrobce
plastových oken a dveří a ACHP -Agrochemický podnik.
Při silnici na Beřovice je Výrobna vepřového masa (tato a předcházející firma patří do kapitoly
Zemědělství). Na Aleji je další Výrobna nábytku. Přibyla menší firma Pneuservis –menší rozsahem –
podle našeho soudu, ale reklama na plotech je velká.
Podrobněji na str.kroniky 130 a 132.
ZEMĚDĚLSTVÍ
Nabídky Evropské unie k podpoře mladých soukromě hospodařících rolníků využijí jen Voříškovi ve
Vyšínku, jinak se od roku 2010 nic v našich obcích po této stránce nezměnilo. Problémy s odbytem
svých výrobků mají stejné jako v celé republice, protože se dovážejí zemědělské výrobky z dalších
států.
OBCHOD, SLUŽBY, HOSTINCE.
Platí zápis z roku 2010, jen ubyl na náměstí bazar.
Problém je s hostinci: nevaří se „U Koruny“, „U Českého lva“ je zavřeno (prý se hledá kupec),
v „Dělnickém domě“ je poslední dobou otevřeno jen večer (prý není kuchař)…to byly hostince,
postupně převzaté rodinou Vávrů. Pokud chceme posedět s přáteli u oběda, zbývá jen prostor bývalé
cukrárny–dnes hostinec pana Stuchlého, který je tu v nájmu. Funguje služba dovozu obědů : rozšířil
se hlavně z výrobny v Peruci – jen ve Zlonicích toho využívá asi 40 odběratelů. Služby se také
nezměnily: dvě pedikérky, masérka, kosmetička a dvě kadeřnice.
ZDRAVOTNICTVÍ
Ve zdravotním středisku zůstává lékař dětský a lékař pro dospělé. Využity jsou už místnosti po
zubařské ordinaci: je tam uložen archiv lékařské dokumentace.
V Domě s pečovatelskou službou jsou nyní byty - až na jeden - obsazeny. Pečovatelská služba Slaný,
pod kterou spadají i Zlonice, poskytuje terénní a ambulantní pečovatelskou službu.
Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o
vlastní osobu, při osobní hygieně, zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři nebo na úřad).

RŮZNÉ – co se o nás píše v oblastním tisku:
„Občané Zlonic zaplatí za dokumentaci“. Jedná se o kanalizaci. Náklady na jednu přípojku k hlavnímu
řadu jsou 1 320,-Kč. Zastupitelstvo schválilo, že občané, kteří se připojí, zaplatí příspěvek 500,-Kč.
„Zlonice obnovují veřejné osvětlení“ Firma ČEZ překládá elektrické rozvody se sloupů do země a
městys musí nahrazovat veřejné osvětlení novým. ČEZ udělá zdarma výkopy, ale musí se položit nové
kabely a postavit nové sloupy – to zatěžuje rozpočet.
„Zlonické náměstí volá po revitalizaci“ a „Chtějí rekonstruovat historické náměstí“ samozřejmě ve
spolupráci s památkáři. /přílohy/
„Občané Zlonic dostali další nové lavičky“ z odolného materiálu.
„Městys bude využívat nadále šesti pracovníků na úklidové práce“. Měsíční mzda je dotována
z úřadu práce 7 000,- Kč na každého. Doplatek mezd dorovnává městys z vlastních prostředků.
„Městys rekonstruoval školní tělocvičnu, kde bylo potřeba vyměnit podlahy a obklady stěn. Akce by
měla stát přes 800 tisíc Kč…Práce se nestihly během prázdnin, budou pokračovat i za provozu školy.“
V květnu městys pořádal mobilní svoz nebezpečných složek komunálního odpadu společně se
společností A.S.A. , a s Občanským sdružením Diakonie Broumov sbírku použitého ošacení.
V poštovních schránkách jsme měli několikrát lístek s oznámením, že v této lokalitě má někdo zájem
koupit rodinný dům. Místní občany udivuje tento zájem, když je známé zdejší složení obyvatel. Mile
jsme také překvapeni, že se tu poslední roky rodinné domy staví, dokonce vznikla u nádraží nová
ulice INGRIŠOVA.
VÝROČÍ OSOBNOSTÍ –rodáků nebo se vztahem k obci:
Julius Švácha (1891 – 1964), učitel, pak ředitel školy, kronikář obce, pracovník Sokola .
Kepkovi Karel (1891 – 1983) a Marie, rozená Kašová (1900 – 1991), skláři, synové Vladimír a Zdeněk
povýšili sklářství na uměleckou úroveň, dcera Vladimíra (Helena) je akademickou sochařkou.
Karel Douša se nar.1876 v Liehmannově ulici. Hudební skladatel, pedagog, varhaník, sbormistr
pražského Hlaholu.
Karel Zelenka, nar.1893, zemřel ve Zlonicích r.1966, účetní, správce pivovaru Kinských, ochotnický
herec a režisér, první předseda Vlastivědného kroužku Zlonicka, publikoval články o Zlonicích.
Václav Toman, nar.1896, zemřel ve Zlonicích r.1962, akademický malíř.
Eduard Ingriš, nar.1905 ve Zlonicích , zemřel v cizině r.1991, hudební skladatel, fotograf, kameraman,
cestovatel.
Mir.Hora, nar.1916 v Jarpicích, zemřel ve Zlonicích r.1992, učitel, hudebník, osvětový pracovník.
Jiří Kapr (1913 -1976), jeden ze zakladatelů VKZ a PAD. První upozornil na rostoucí popularitu Ed.
Ingriše v zahraničí. Vynikající klempíř – opravoval památky v regionu i Praze.

POLITIKA STÁTU v roce 2011 směřovala k dotažení potřebných reforem, o kterých se mluví už řadu
let: nový občanský zákoník, nové možnosti penzijního spoření, novela zákona o stavebním spoření.
/přílohy/
Do příloh jsem také zařadila sloupek – zamyšlení - ze Slánských listů k Mezinárodnímu dnu seniorů .
Stát ocenil řadu občanů jednotlivými řády: Bílého lva, T.G.Masaryka, za zásluhy: jsou mezi nimi kněz,
sportovec, výtvarník, herec černého divadla,hudební skladatel – i podnikatel (p.Frolík z Linetu v
Želevčicích, který vyváží zdravotní postele do 90 zemí).

SPORT, SPOLKY A ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ
SK Zlonice-oddíl kopané /zprávu do zpravodaje zpracoval Tomáš Smetana/: během zimní přestávky
většina hráčů nelenoší, ale trénují v futsalovém oddílu FC Tatran Zlonice, protože jsou také jeho
členy. První přátelské zápasy začínají v únoru a mistrovská soutěž koncem března: postupně I.A
mužstvo, I.B.mužstvo a mládež. Výroční schůze byla 8.1. v nově postavené klubovně. Ke slavnostní
atmosféře přispělo i vyhodnocení nejlepších střelců (Michal Demeter, Zd.Veselý,Lukáš Samek, Petr
Šrámek, Mir. Hrůnek), nejužitečnějších hráčů (Jakub Švarc, Ladislav Šafner, Lukáš Šafránek, Marek
Štěpanovský, Pavel Souček). Dále byli oceněni funkcionáři a hráči: Zd.Urx,Pavel Dragoun a Martin
Koula.
Trenéři: I.A mužstvo Frant.Šnajberk, I.B. mužstvo Zd. Růžička, dorost Richard Císař a Jan Vopata, žáci
Petr Kružliak a Zd. Růžička, přípravky Hrůnek,David Kotěra , Michal Demeter st.
O turnaji starších přípravek – Memoriálu Frant.Havla (27.srpna) podala zprávu Radka Kotěrová:
nastoupila mužstva z Velvar, Hrdlíva, Zlonic A a B. Vyhrál Slovan Velvary.
/zprávy zkráceny, přílohy:nové kabiny, článek po ukončení okresní soutěže v listopadu/
FUTSAL ZLONICE – FC Tatran Zlonice má 25 hráčů a dva týmy : A tým hraje okresní přebor, B tým
okresní soutěž. V květnu hodnotili sezonu jako průměrnou – dostali se do 2.kola poháru ČMFS, a to
tým A byl šestý z 12 oddílů a B 10.z 12 oddílů.
FLORBAL . Zdejší oddíl zorganizoval v sokolovně turnaj, kterého se zúčastnilo 10 oddílů: nejlepší byli
hráči ze Pcher, na 2.místě skončili naši, na 3.místě oddíl ze Slaného.
HOKEJOVÝ KLUB HC Zlonice hrál Krajskou soutěž mužů – za soupeře měl celek z Hořovic,Mělníka,
Kladna, Příbrami,.. Skončili na šestém místě, od třetího místa je dělily jen tři body. Do příští sezony
mají připraven slibný kádr.
TJ SOKOL ZLONICE funguje jako předchozí roky. Sokolovna je využita pro florbal , aerobic, zdravotní
cvičení, líný tenis, turnaje i tanec zumba,ale jeden den je vyhražen na prodejní akce kvůli nájmu.
Starostou je Marek Žák.
ZKO Zlonice – KYNOLOGOVÉ. Předsedou je dále Luboš Kraus. O pravidelný výcvik psů se starají 4
zkušení členové organizace, rozrůstá se členská základna, mají vytvořené www stránky. V lednu měli
teoretickou přípravu s vojenským veterinárním lékařem a pak připravovali hlavní akce: Výběrovou
soutěž pro Mistrovství republiky mládeže ve 3 kategoriích v dubnu, a na červen už tradiční závod „O
putovní pohár ZKO Zlonice“. V září a říjnu se zaměřili na nováčky a 8.10. uspořádali vlastní klubovou
akci se 13 závodníky. ZKO Zlonice dobře reprezentují její členové na okresních a krajských soutěžích,
ale i na mistrovství republiky
MODELÁŘI. V červnu na vodní nádrži V Brůdku proběhl už potřetí Dětský modelářský den: soutěže,
atrakce, vylodění spolu s letadly a helikoptérou. Se svými modely přijeli hosté ze Slaného, Kladna,
Rakovníka a Postoploprt. Modelářský kroužek vede Pavel Kroutil.
VČELAŘI. O jednom z nich - Zd.Slánském z Vyšínku - je článeček v příloze.

MYSLIVCI na Slánsku hospodaří na honební ploše 31 411 ha. V regionu působí 22 mysliveckých
sdružení (jedno z nich i ve Zlonicích), platný lístek v okrese má 520 myslivců. Zvěř: asi 1190 ks srnčí,
asi 3700 ks zajíců, 3500 bažantů, asi 230 divokých kachen, 380 koroptví a 150 křepelek, 51 ks
divočáků, počet lišek opět stoupá . Hodně škod mezi zvěří páchá také kuna lesní a skalní.
ŠACHOVÝ KLUB ZLONICE opět pořádal mistrovské soutěže Středočeského šachového svazu –
přeboru Středočeského kraje v rapid šachu pětičlenných družstev. Turnaj se konal za účasti 45
šachistů v Tuřanech. ŠK Zlonice postavil také své družstvo ve složení Milan Pokorný (host), Jan
Hrdlička, Hana Sladká, Pavel Beran a Štefan Štefunda – získali 4.místo. Zvítězilo družstvo ŠK Rakovník.
(Naše družstvo bylo lepší než ŠK Kralupy, Merkur Kladno a TJ Slovan Velvary .) V oblastním tisku se
píše, že novým předsedou sportovně – technické komise Středočeského šachového svazu byl zvolen v
Praze Ing.Jan Hrdlička (bydliště Slaný, rodák ze Zlonic).
SDRUŽENÍ „A CO DĚTI..“
Funguje od r.2007. Dětské hřiště za nákupním střediskem je v pořádku –připravené pro zájemce.
Potřebné finance jsou z příspěvků dospělých a hlavně z dotace Úřadu městyse.
BABY KLUB „KORÁLEK“
Akce pro děti i pro maminky s dětmi pořádá hlavně pracovnice Domu dětí a mládeže Slaný Lenka
Géringová (Plechatá), která bydlí ve Zlonicích. Zajistila přednášku o výživě, kurz aranžování, výtvarný
seminář,../příloha/
CHŮZE S HŮLKAMI (Nordic walking) je poslední dobou moderní nejen na Slánsku. Ve Zlonicích už
chodí nejméně 10 žen – ve skupinkách i jednotlivě /příloha/
V našich místních částech fungují SDRUŽENÍ OBČANŮ TMÁŇ a DVŮR VYŠÍNEK a ARANKA.
Jejich činnost je obdobná minulým rokům.
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Historie zlonického sboru: založen r.1879 Frant.Linhartem.
Dnes má sbor 54 členů, z toho 20 členů výjezdové jednotky a 19 mladých hasičů. Velitelem je Ladislav
Jirásek. Jednotka má v průměru 40 až 50 událostí ročně (např.v únoru hořel ve Zlonicích přístavek
pro drůbež a sklad slámy, v červenci a září černá skládka za nádražím).
Sbor má i mladé členy – děti 6 – 15 let (vedoucí Renata Kosová). Družstvo mladší i starší je zapojeno
do celoroční hry Plamen a do Zimní hasičské ligy.

ŽELEZNIČNÍ MUZEUM
Duší muzea je Ing.Tomáš Čech. Tento rok dokončili stěhování do nových prostor v Lisovicích (bývalý
statek). Je hotový úsek průmyslové malodráhy, v budově je velká expozice zabezpečovací techniky
(asi 200 exponátů a souborů), pod střechou stodoly jsou částečně chráněné parní lokomotivy.

Letošní akce: na jaře už tradiční jízda speciálního vlaku, kterou využili i návštěvníci řipské poutě:
„V sobotu 23.4.vyrazil z Benešova u Prahy turistický vlak Praotec Čech. Stavěl v Říčanech, v Praze
hl.n., Kralupech, Ctíněvsi a Straškově – do Zlonic dorazil v 10.18. Byl to spoj s historickou motorovou
lokomotivou . Návštěvníci muzea si mohli koupit novou turistickou známku „Železniční muzeum
Zlonice“– ta řadí městys do prestižního seznamu turistických míst.
Následující sobotu dorazil do Zlonic z Prahy parní vlak ČD, dokonce s rychlíkovou lokomotivou.
Cestující mohli využít kromě programu v muzeu také otevřeného Památníku Antonína Dvořáka.“
Ve zlonickém zpravodaji píše T.Čech: „ Je na nás všech, jak budeme prezentovat městys Zlonice a
jeho místní část Lisovice: můžeme se aktivně zapojit do činnosti muzea a příprav akcí, nebo jen
navštívit muzeum či se svézt alespoň část trasy- anebo jen na nádraží přijít zamávat – prostě ukázat
svou hrdost na to, že žijeme ve Zlonicích.“ přílohy/

OHLÉDNUTÍ ZA PĚTI LETY PRÁCE STAROSTY ČÍŽKA A VEDENÍ MĚSTYSE:
Z vlastních zdrojů městyse bylo opraveno 13 domů! (čp.6,56,97,245,247,254,276,282,283,357,400),
zámek,pivovar,policejní budova. Jsou to rekonstrukce některých bytů, výměna oken za plastová
nebo nová fasáda, plynofikace nebo zateplení části domu,…).
Koupeny byly domy čp.56 a 245, pozemek pod skládkovým domem, opraveny budovy hřbitova ve
Zlonicích a Břešťanech.
Také byla vybudována kanalizace v Pejšově ulici a na náměstí, chodník u MŠ, 16 nových laviček,
ozvučení obcí,..to je pouze výběr z 32 položek! Pozn.:měli by si to dát za rámeček ti, co věčně kritizují
a nechtějí vidět to pěkné./ kronikářka/

SEZNAM PŘÍLOH KE KRONICE:
Možnosti penzijního spoření. Občanský zákoník. Státní podpora. Reforma zdravotnictví. Tolerance.
Zlonické náměstí, veřejné osvětlení. Hasičské auto. J.Neumannová, vedoucí odboru ve Slaném.
Arugemntář k reformě důchodového systému –brožura.
Předběžné výsledky sčítání.
Přemyslovské Střední Čechy –plán
Nezaměstnanost. Zloničtí školáci.. Pošta. ZŠ: Den otevřených dveří, tělocvična, 100.výročí školy.
Koncerty. Doprava. Kopaná. Ostrov Slaný.Hokej.
Nabídka služeb. Železniční muzeum. Firma Linet. Infomagazín. Včelař.
Úplné zatmění Měsíce 10.12., Asteroid 27.6., Česko a hygiena.
Špýchar v Břešťanech. Výtisk časopisu Euro.

