KRONIKA MĚSTYSE ZLONICE - ROK 2012

POČASÍ :
LEDEN: Dne 2.1.odpoledne +12°C s deštěm. Další dny silné nárazové větry a 13.1.nastal pokles teplot
na 0°C a byla i jinovatka. Dne 25.1. napadl sníh při 0°, další dny vítr a poslední dny měsíce teploty
trvale pod nulou (-4, -8). Sluníčko svítilo jen dvakrát!
ÚNOR: Noční tuhé mrazy vydržely do poloviny měsíce, teploty kolem nuly a dešťové přeháňky
v druhé polovině. Poslední dny se odpolední teploty vyhouply na 10°C – náznak jara.
BŘEZEN: První dny pod mrakem a +4°, od 5.března teplota – 6 stupňů a 8.března dokonce několik cm
sněhu při teplotě -1 stupeň. Den 15.3.byl příjemný jarní, ale vzápětí 16.3.teplota poklesla na -4° a
byla mlha. 17.3. rekordních více než 20°a svítilo sluníčko. Další den jen 4°, prší a fouká vítr. Krásné
jarní dny byly 28.a29.3., pak hned ochlazení: ráno 4°a odpoledne 10°. Silný nárazový vítr způsobil
výpadek elektřiny 31.3.
DUBEN: Opravdu typický aprílový měsíc: do velikonočního pondělí 9.4. ranní teploty pod nulou: -1°a
v pondělí -6°, vzápětí změna: dne 11.4. odpoledne + 18°. Další noc a den prší, dne 16.4. vítr a 4
stupně, 17.4. -2°a sluníčko, 19.4. pěkný slunečný den. Od 27.4. letní teploty nad 25 stupňů, a 30.4
zase jen 14 °.
KVĚTEN: Téměř celou první polovinu měsíce provázely vysoké teploty a občasné deště. K ochlazení
došlo po nočním dešti 12.května. Zbytek měsíce bylo sucho, až poslední den byly přeháňky a noční
déšť – tak potřebný.
ČERVEN: Do 6.června se ranní teploty držely asi na 10 °C, přeháňky a déšť. Další den vysvitlo sluníčko
a následovala vedra. 20.června byla bouřka a pak se střídaly dny slunečné a zatažená obloha.
ČERVENEC: Měsíc byl hodně proměnlivý: vedra, bouřky, prudké deště (v ČR stoupaly hladiny řek) se
střídaly se dny, kdy se teplota držela kolem 15.stupňů.
SRPEN: Obdobné počasí jako v červenci bylo i v srpnu.
ZÁŘÍ: První polovina měsíce měla chladná rána, 11.9. a 12.9. pršelo ve dne i v noci. Ve druhé polovině
měsíce převládaly pěkné dny: rána chladná, odpoledne teploty vyšší než 20°C.
ŘÍJEN: Počasí z druhé poloviny září pokračuje. Po 20.říjnu mluvíme o „babím létu“, ale 27.10. napadl
při -2° sníh a neroztál.

LISTOPAD: Do 12.11. teploty i ranní nad nulou, polojasno, občasný déšť. Den 13.11. slunečný,
následoval pokles teplot na 0° a od 30.11.těsně pod nulou.
PROSINEC:Teploty se drží pod nulou (-2°C až – 7 °C) do 9.12.Sněžit začalo právě 9.12. V noci ze 14.na
15.12.pršelo na prochlazený povrch, následné náledí zasáhlo i náš kraj.
Celkově je rok 2012 v počasí hodnocen jako teplotně nadprůměrný asi o 0,7°.

VÝBĚR ZE SVĚTOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012
Sdělovací prostředky nás seznamují hlavně s přírodními katastrofami a boji mezi státy, národnostmi a
lidmi různého náboženského přesvědčení. Málokdy vidíme hezké vztahy – jako kdyby se vytratily
z našeho života.
Japonsko: zemětřesení, pak přílivová vlna, poškození jaderné elektrárny.
Severovýchod USA: hurikán (přestože byl včas ohlášen, neobešlo se bez mrtvých a několika dnů bez
elektřiny). Přírodní katastrofa také na Filipínách.
Prudké tání ledovců (odborníci mají protichůdné názory – jedni tvrdí, že se na Zemi opakují cykly
změn , tedy nic neobvyklého, další tvrdí, že to způsobuje lidstvo špatným přístupem k přírodě a
vesmíru).
Znesvářené státy dlouhodobě: Izrael a Palestina. Znovu létají rakety mezi těmito státy. Třetí státy
(např. Egypt) se snaží obě strany usmířit, ale nedaří se. Palestina požádala OSN o připojení jako
nečlenský stát (ČR hlasovala proti s několika dalšími státy, protože se obávají, aby nedošlo k dalšímu
odkladu mírových jednání).
Boje v Afganistánu pokračují, přestože jsou tam vojáci z několika států – i ČR....nebo právě proto?
Konflikty v Nigérii, Mali a Sýrii. Sebevražedné atentáty v různých státech.
USA. Dvacetiletý chlapec postřílel šest dospělých a 20 prvňáčků ve škole! Není to první případ, proto
se snaží teď vyřešit, jak omezit množství zbraní mez lidmi.
USA. Dosavadní prezident Obama zvolen na další čtyři roky.

VÝBĚR Z UDÁLOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012.
Proběhly krajské volby a ve 27 obvodech republiky volby senátní.
V krajských se stala vítězem ČSSD – získala 24 procent hlasů, ODS 13 procent, KSČM 21 procent.
Senátní volby: ve 13 obvodech z 27 zvítězili kandidáti ČSSD, ve většině zbývajících KSČM.

Přímá volba prezidenta se poprvé v historii připravovala po velké kampani: muselo být 50 tisíc
podpisů pro jednoho uchazeče, tři zájemci byli kandidátem politické strany. Původně bylo 20
uchazečů, pak jen 11, z toho osm uchazečů získalo požadovaný počet podpisů. Po kontrole petičních
archů odpadli tři kandidáti. Mohli se odvolat k Nejvyššímu správnímu soudu.
Korupční aféry. Jsou postupně odhalovány, např. středočeský hejtman je ve vazbě, přesto podle
zákona zůstává poslancem, dokud se vše nevyšetří.
Časté změny ministrů ve vládě, rošády mezi politickými stranami.
Dlouhodobým problémem je vztah mezi státem a církvemi: církevní restituce. Zákon byl konečně
přijat, i když prezident Klaus využil svého práva nepodepsat. Výhrady má ČSSD, obrátí se na Ústavní
soud.

RŮZNÉ V ČR:
Věk pro odchod do penze (podle časopisu Týden): nar.r.1959 v 64 letech, nar.v r.1965 v 65 letech,
nar. v r.1971 v 66 letech,….nar. v r.1995 v 70 letech.
Prokázáno, že kvalita vody v republice se zlepšuje, ubývá silně znečištěných řek.
Přibývá seniorů , přibudou cvičební koutky na hřištích právě pro ně.
Prohibice nařízena na 13 dní, protože zemřelo už 38 lidí na vadný alkohol, metylalkohol. Aféra se
vyšetřuje, obviněno několik desítek lidí. Po ukončení prohibice se opět našlo ukryté velké množství
nelegálního lihu.
ÚSPĚCHY ČESKÝCH OBČANŮ:
a/V lékařství. Kardiochirurg Jan Pirk provedl unikátní operaci: první člověk na světě žil bez srdce! Bylo
nahrazeno pumpou.
Lékař Michal Dubský provedl výzkum kmenových buněk, které pomáhají prokrvení tzv.diabetické
nohy –oceněn v soutěži Česká hlava
b/ ve školství: v mezinárodní soutěži byli naši školáci 4.tříd hodnoceni jako nadprůměrní
v matematice, v přírodopise a čtenářské gramotnosti.
c/ve filmu: animovaný film Nóbel jako nejlepší
d/ve sportu: v DAVIS CUPu po 32 letech zvítězil český tým tenistů: Radek Štěpánek a Tomáš Berdych.

ROK 2012 V NAŠEM MĚSTYSI.
Do dubna pracovalo vedení městyse ve složení: starosta Rudolf Čížek, místostarostka Ing. Vlasta
Čermáková, členové Rady: Ing.Linda,Lenka Slavíková, Ing. Petr Sklenička.
K hodnocení práce RADY a starosty za roky 2006 – 2011, které je uvedeno v kronice v zápisu roku
2011 doplňuji: získán úvěr dva miliony Kč na zavedení plynu v Břešťanech, 980 tisíc Kč byl dluh ESTA,
a další menší položky.
Výběr z usnesení RADY a VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ:
Usnesení lednové: schválen plán práce Rady Městyse Zlonice na 1.pololetí 2012,
pokračování vydávání zlonického zpravodaje a do každé domácnosti zdarma,
smlouvu o uzavření smlouvy budoucí na posílení sítě ČEZ na parcelách 200/108 a 244.
Odkanalizování čp.400. Přidělení bytu v čp.425.
Finanční příspěvek pro Přemyslovské Střední Čechy ve výši 5,-Kč na osobu.
Usnesení veřejného zasedání Zastupitelstva: rozpočet na rok 2012 a rozpočtový výhled do roku 2015.
Změnu územního plánu městyse Zlonice č.1. Zadání vypracování rozpočtu na kompletní rekonstrukci
střechy na Památníku Ant.Dvořáka a zažádání o dotaci.
Usnesení Rady únorové: podepsání Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby s Úřadem práce,
zvýšení ceny za pronájem „varhaníkovny“ na 40 tisíc Kč, přidělení bytu v čp.425, finanční příspěvek 3
tisíce Kč Klubu zdravotně postižených občanů Klobuky, prodloužení polní cesty v k.ú. Břešťany, prodej
katalogu Tomanových obrazů za 50,-Kč, odprodej hasičského auta Liaz,provedení osvětlení ve
společných prostorách v zámku a zdravotním středisku za 15 tisíc Kč.
Usnesení veřejného zasedání 6.3.2012: smlouvy: na kabelové vedení a skříně v Alšově ulici, o
smlouvě budoucí v Nádražní ulici a tlakové kanalizaci a ČOV Vyšínek a Lisovice, uložení metalického
kabelu v ul. Kpt. Jaroše,schválena nabídka na projektové práce na akci III.etapa kanalizace K Vypichu
a prodej pozemku v Tmáni .
Usnesení Rady březnové: schváleno vybudování plynového topení v čp.247, výměna sklepních
okének v čp.400 a dveří v čp. 247,výsledek výběr.řízení na opravu fasády čp.276, zařadit výměnu
oken čp.357 do rozpočtu r. 2013, vyhlášení výběrového řízení na ředitele ZŠ a MŠ s termínem
přihlášky 30.4.2012 podle nového školského zákona. /Pozn.kronikářky: pokud by ŘŠ zůstal bez
absolvování konkursu více než šest let,hrozilo by nebezpečí, že všechny právní úkony, které učiní,
nebudou platné./
Výsledek výběru „žadatele“ pro vyřízení dotace na Vodovod Vyšínek
– Lisovice –Páleč.
Usnesení Rady dubnové z 12.4.: finanční příspěvek na zajištění akce Předivo, neinvestiční náklad od
obcí na jednoho žáka MŠ 4 tisíce pololetně a ZŠ 3 tisíce pololetně, dodatek ke smlouvě na
zabezpečení pečovatelské služby mez Slaným a Zlonicemi: 18 600,- Kč na jednoho klienta.
Rada ruší na svém zasedání 12.4. vyjádření k průzkumným vrtům Perucko: zdůrazňuje splnění
podmínek uvedených v zákoně č.366/ 2000 Sb –geologické práce spojené se zásahem do pozemků.

PRŮBĚH VÝMĚNY VEDENÍ OBCE:
A/PODLE ZLONICKÉHO ZPRAVODAJE: USNESENÍ 2.VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
24.4.2012:
Doplnění programu o bod : odvolání rady a volba nové rady, volba starosty a místostarosty.
Odvolání Rady městyse ve složení: Rudolf Čížek, Ing. Vlasta Čermáková,Lenka Slavíková, Ing. Mir.
Linda, Ing. Petr Sklenička.
Tajný způsob volby starosty, místostarosty a 3 členů rady.
Starostou městyse Zlonice se stává Ant. Chochola, místostarostou Radka Kotěrová (neuvolněná
funkce), členy Rady Mgr. Ilona Dornicová, Mgr. Jan Tůma a Ing. Petr Sklenička.
Všechna usnesení byla schválena většinou hlasů z 15 členného zastupitelstva.

B/ PODLE ČLÁNKU VE SLÁNSKÝCH LISTECH 3.května 2012 (autor Sláva Pilík):
„Úterý 24.dubna se stalo ve Zlonicích ´velkým třeskem´. Během pár okamžiků tu došlo na jednání
zastupitelstva městyse k odvolání celé rady včetně starosty Zlonic, a ke zvolení téměř zcela nového
vedení městyse. Novým starostou se stal zástupce ČSSD Ant.Chochola, místostarostou Radka
Kotěrová (ODS-pozn.kronikářky : není už členkou místního sdružení),. Co vedlo většinu zastupitelstva
k tomuto kroku?
Jak jsme zjistili, pravděpodobným impulsem ke změnám byla iniciativa učitelů zlonické základní školy,
kteří nesouhlasili s rozhodnutím dosavadní rady, která na začátku dubna vyhlásila konkurz na
obsazení místa ředitele školy. Den před tímto zasedáním se sešlo u učitele Tůmy dalších osm
zastupitelů (za ODS Radka Kotěrová, Ilona Dornicová, Tomáš Smetana a Hana Voříšková(pozn.kronikářky: nejsou už členy místního sdružení ODS), za ČSSD Ant. Chochola, Petr Sklenička, Zd.
Průšová a Pavel Pagač), aby dohodli další návrhy do úterního programu. K návrhu zrušit konkurz
přibyl také odpor k názoru Rady Zlonic, která nedávno vyslovila souhlas s průzkumem v okolí za
účelem budoucí možné těžby uhlí (pozn.kronikářky: Rada dne 12.4. na svém zasedání zrušila
vyjádření k průzkumu vrtů na Perucku).
Pro vedení městyse byl tak rychlý postup šokem. To nezastírá ani dnes již bývalý starosta Rudolf
Čížek: ´Půl hodiny před úterním jednáním za mnou přišli někteří naši zastupitelé za ODS: buď budu
souhlasit s odvoláním dvou členů rady nebo odvolají i mne. Ale já přece nebudu vyměňovat právě ty
nejlepší radní, kteří maximálně pro městys pracovali, a nedám si tam někoho, o jehož kvalitách
přesvědčen nejsem. Podle mého názoru se ty výhrady měly projednávat v delším časovém horizontu.
To je podle mne podraz na voličích. O uváděném konkurzu řekl, že obec jako zřizovatel postupovala
v duchu zákona – a pouze došlo k nedorozumění ohledně termínu odchodu ředitelky do důchodu.´
Po jednání zastupitelstva sestavilo odvolané vedení městyse (starosta Čížek, místostarostka
Čermáková, radní Linda a Lenka Slavíková) prohlášení, ze kterého vyjímáme:…Byly porušeny principy

demokracie, kdy občané mají nárok být včas a řádně informováni o záležitostech obce a nová volba
rady mezi ně bezesporu patří…..“ článek zařazen do příloh.
V protokolu o předání funkce starosty v kapitole o hospodaření chybí údaj:400 tisíc Kč dotace, tisk.
Ještě v KVĚTNOVÉM ZLONICKÉM ZPRAVODAJI, chystaném k tisku do 23.4.se vyjádřil starosta
Rudolf Čížek k údajům, uvedených v nově vycházejícím časopisu Zlonická šance, protože je považuje
za zavádějící: vyjádřil se k záměru vrtů a odvolal se na zákony, k jednání o varhaníkovně a ke
kanalizaci u spořitelny. Článek zařazen do příloh.

C/PODLE MIMOŘÁDNÉHO VYDÁNÍ ZLONICKÉ ŠANCE dne 30.4.2012:
„Redakce reaguje na „zaručené zprávy“ a vysvětluje: konkurz na ŘŠ nebyl jediným důvodem, ale
poslední kapkou v řadě událostí. Dva zástupci školy vyjednávali s Radou o posunutí termínu
konkurzu, protože došlo k nedorozumění (konec roku školního a kalendářního) – setkali se
s rezolutním NE.
Všechny důvody pro odvolání Rady pramenily z neochoty o čemkoliv jednat a diskutovat.
O odvolání Rady rozhodlo devět z 15 zastupitelů. Původní návrh byl: starosta p.Čížek
(ODS),místostarostka pí Kotěrová (ODS), radní: pí Slavíková (ODS), Ing. Sklenička (ČSSD) a p. Chochola
(ČSSD). Tuto variantu p.Čížek s pí. Slavíkovou odmítli. Proto bylo zvoleno jiné řešení.
Vztahy, které tu panovaly, byly dlouhodobě neudržitelné a volání po řešení nebylo vyslyšeno, proto
zastupitelstvo jednalo tak, jak jednalo.
Závěrem nutno říci, že nikdo neupírá vedení obce zásluhy na rozvoji Zlonic.“
Redakce: Mgr. Jan Tůma, Ing. Jana Neumannová, Tomáš Nosil,Mgr.Lenka Fialová, Ing. Jana Lišková,
Ivan Liška, Marie Geringová.

ZPRÁVA Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 24.4. a RADY 25.4.,zveřejněná v červnovém zlonickém
zpravodaji:
Zastupitelstvo na zasedání doplnilo program o bod: odvolání rady a volba nové rady, volba starosty a
místostarosty tajným hlasováním. Starostou městyse Zlonice zvolen Ant. Chochola, místostarostkou
Radka Kotěrová (funkce neuvolněná), členy Rady městyse Zlonice Mgr. Ilona Dornicová, Mgr. Jan
Tůma a Ing. Petr Sklenička.
Usnesení Rady: Rada ruší vyhlášený konkurz na ředitele ZŠ Zlonice. Schvaluje výsledky výběrového
řízení na domovní plynovod v čp.1 a na výměnu sklepních oken a v čp.400 a vstupních dveří v čp.400a
355.
Usnesení Rady na květnových zasedáních: opravy společných prostor v čp.247, poskytnutí
finančního příspěvku 2 tisíce na Zlonický zvonek. Schválen Ing. Sklenička jako předseda kontrolního
výboru a Mgr. Dornicová jako předsedkyně finančního výboru. Jednala o sepsání smluv o pronájmu
pozemků,o odprodeji pozemků v k.ú. Tmáň, o stavebních a elektro úpravách v PAD. Vydala
nesouhlasné stanovisko k záměru Zpopelňovací zařízení živočišných tkání na farmě chovu prasat

v k.ú. Zlonice. Návrh nájemní smlouvy mezi Městysem Zlonice a SK Zlonice, smlouvu na věcné
břemeno jízdy a chůze přes pozemky parc.č.498 a 499 v k.ú. Tmáň, návrh na odkoupení těchto
pozemků, vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci vozovky u garáží pod bytovkami a na byty 3.3
a 11 v čp.1,konkurzní komisi na konkurzní řízení na pozici ředitele MŠ, které proběhne 27.6., finanční
příspěvky: na pořádání Dne dětí (pro A CO DĚTI 1000 Kč,pro Modeláře 14 tisíc Kč).
Usnesení rady červnové: prodloužení veřejného osvětlení v Břešťanech k novým rodinným domům
(265 tisíc Kč), zakoupení 50 ks publikací historických kreseb za 160 Kč za 1 kus, přerozdělení
obdržených finančních prostředků z loterie a hazardu (46 tisíc Kč)sportovním organizacím v e
Zlonicích. Rozšíření bezdrátového rozhlasu v ulicích Kpt. Jaroše a Čechova za 143 tisíc Kč s rozdělením
na dvě etapy.

Veřejné zasedání 26.6.:
Nebyly zjištěny nedostatky v závěrečném účtu za rok 2011- přezkoumáno auditorem.
Doplněn Kontrolní výbor o Jos. Neumanna a Finanční o Zd. Průšovou. Schváleny smlouvy:mezi
Městysem a SK pozemek za 1 Kč, zajištění jízdy a chůze ve Tmáni parc.č.498 a 499. Změna územního
plánu těchto pozemků.
Zastupitelstvo ukládá Kontrolnímu výboru projednat kauzu „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ“.
Usnesení Rady v červenci:
Jmenování Bc Jany Dvořákové ředitelkou MŠ ve Zlonicích na další období.
Výsledky výběrových řízení na byty: v čp.1 bez zájemce,v čp.295 na 1 rok s možností prodloužení.
Finanční příspěvky na činnost: Šachovému klubu Zlonice 15 500 Kč, FC Tatranu Zlonice (futsal) 15 tisíc
a SK Zlonice (kopaná) na Memoriál Fr. Havla 5 tisíc Kč.
Rada schválila proplacení vzorků vody od soukromých uživatelů pro doplnění podkladů k žádosti o
dotaci pro vodovod Lisovice – Vyšínek. Zakoupení přístroje na vnos kyslíku do odpadní vody.
Výsledek výběrového řízení na ruční omítání stěn WC v přístavbě ZŠ (362 tisíc Kč). Pronájem
vánočního osvětlení za 30 tisíc Kč ( na srpnovém jednání sníženo). Pronájem klubovny pro děti
v Břešťanech (Marek Štěpanovský).
Usnesení Rady v srpnu:
Rada schválila snížení korun stromů v MŠ,vypracovala návrh pro „Přiznání k odběru vody a napojení
na kanalizaci“, provedení svislého dopravního značení, výsledek výběrového řízení na „Rozšíření
veřejného osvětlení v Břešťanech“ za 243 tisíc Kč bez DPH, pokračování výměny oken v zámku firmou
z Klobuk, předání renovovaného psacího stolu do Železničního muzea, záměr na vypracování projektu
k umístění retardérů do dvou ulic,navýšení příspěvku na činnost SK Zlonice o 50 tisíc Kč.
Usnesení Rady v září:
Rada schválila vyhlášení konkurzu na ŘŠ, postup starosty s přípravou smlouvy na úpravu chodby
v přístavbě školy a osazení 22 sloupů veřejného osvětlení na Kateřinkách.
Rada neschválila nabídku na reklamu městyse na náměstí v Kladně, zakoupení knihy „Elita národa“ a
žádost o snížení nájmu v čp.282.
Schválila přidělení sociálního bytu v čp.1, změnu územního plánu pro pozemek p.č.222 pro zástavbu,

záměr městyse prodat čp.56. Schválila také 5 tisíc Kč jako příspěvek na oslavu „povýšení Zlonic na
městečko“.
Usnesení zářijového Zastupitelstva:
schválena 2.úprava rozpočtu, znění textu „Přiznání k odvádění odpadních vod pro r.2013 – Stočné 35
m3 /osoba/rok“, směna pozemků v k.ú. Břešťany a Vraný - jedná se o směnnou smlouvu mezi
družstvem AGROS Vraný (asi 120 tisíc Kč) a Městysem Zlonice (asi 654 tisíc Kč) –tj.současný stav
ocenění /pozn.kronikářky: jako laikovi mi to připadá nepatřičná směna/.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru o prošetření financování akce
„Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Zlonice“.
Usnesení Rady v říjnu a listopadu:
Rada schválila poplatek za odpady pro r.2013 500,-Kč na osobu, podání žádosti o dotaci pro Hasiče
Zlonice, vyhlášku o užívání veřejného prostranství, vyhlášku o odpadech, koupi pozemků
p.č.200/122-126 v k.ú.obce, ohňostroj za 40 tisíc Kč, příspěvek 10 tisíc Kč na dopravu žáků ZŠ na hory,
instalaci venkovního osvětlení PAD a osázení jeho okolí, příspěvek 2 tisíce na hospic Kladno, opravu
a naladění klavírů v ZŠ a LŠÚ (5 tisíc Kč).
Rada schválila rozpočet městyse na r.2013 jako vyrovnaný.
Odborný průřez stromů v Beřovském lesíku. Zakoupení reproduktorů pro ozvučení akcí úřadu a PAD.
Finanční příspěvky pro Linku bezpečí 2 100,-Kč a na činnost šachovému klubu Zlonice (15 500,-Kč).
Rada postupuje finančnímu výboru žádost o finanční příspěvek pro SK a FC Zlonice pro r.2013.
Výpis z usnesení Rady v prosinci:
Vypracování projektu na kruhovou křižovatku za 15 tisíc Kč, odpis nevymahatelných pohledávek od
r.2000 ve výši asi 65 tisíc Kč.
Smlouvy:Psí útulek Bouchalka, věcné břemeno na uložení kanalizace v Ingrišově ulici.
Kynologům finanční příspěvek (20 tisíc Kč) a pozemek.
Výpis usnesení z 5.zasedání Zastupitelstva:
třetí úprava rozpočtu 2012 a rozpočet 2013, směnu pozemků, koupě parcely č.114 /1.
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY:
O PRAVIDLECH PRONÁJMŮ OBECNÍCH BYTŮ V MĚSTYSI ZLONICE (vloženo 15.7.2011)
O ZÁKAZU POŽÍVÁNÍ ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ (vloženo 15.7.2011)
O NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM (vloženo 28.4.2011)
O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ,
VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ (vloženo 22.9.)
O POHYBU PSŮ NA VOLNÉM PROSTRANSTVÍ (vloženo 6.6.), O MÍSTNÍM POPLATKŮ ZE PSŮ (vloženo
23.5.a 15.7.)
O MÍSTNÍM POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ (13.12.2012)

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE:
V obci bylo zapsáno 1807 voličů a zúčastnilo se 30,77 % voličů. Nejvíce hlasů -140- získala KSČM,na
2.místě ČSSD (97 hlasů), třetí byla ODS s 95 hlasy. Ostatní strany a volební subjekty zaostaly.
VOLBY DO SENÁTU:
Prvního kola se zúčastnilo 30,6% voličů, zvítězila kandidátka KSČM Jitka Sachetová, druhý byl Mgr. St.
Berkovec. Ve 2.kole vyhrál MUDr. Hassan Mezian (ČSSD) –u nás, i ve volebním obvodě Litoměřice,
kam patříme pro volby do Senátu. Druhého kola se zúčastnilo jen 11,55% voličů.

MĚSTSKÁ POLICIE SLANÝ-

detašované pracoviště městyse Zlonice.
Na MP se v roce 2012 obrátilo o pomoc, s oznámením nebo jiným podnětem, telefonicky nebo
osobně celkem 1087 občanů. Po vyhodnocení situace bylo učiněno 189 výjezdů a řešeno 70
přestupků:
Doprava § 25/1a 5 přestupků, §27/1 a 2přestupky, § 27/1d 2 přestupky, §27/1f 2 přestupky,
§125c/1k 3 přestupky,
OZV §46 /2 ..31 přestupků, porušení nočního klidu § 47/1b 2 přestupky.
Znečištění veřejného prostranství §47/1d 8 přestupků,
úmyslné narušení občanského soužití §49/1c 7 přestupků, úmyslné způsobení škody na cizím
majetku §50 /1a 8 přestupků.
Domluvou byl přestupek řešen ve 23 případech, v blokovém řízení 47 přestupků v celkové hodnotě
22 400,- Kč.
Dále hlídky MP provedly 200 x pokusy o doručení dodejek, 75 x vykázání osob z místa, 154 x dohled
u ZŠ, 124 x kontroly psů, 19 x odchyt toulavého zvířete,1x odchyt koně, 342 x kontroly ve spádových
obcích, 209 x kontroly podezřelých osob, 125 x kontroly restaurací po zavírací době, 3x asistence
ochrany pracovníků městyse, 13 x dohled při kulturních akcích, 418 x kontroly autobusových
zastávek, 1x zajištění místa trestného činu, 2x zadržení pachatele trestného činu, 3x usměrňování
silničního provozu, 2x asistence u dopravní nehody, 5x součinnost s PČR, 1x součinnost s hasiči při
požáru, 2x nalezení dokladů a předání na odbor dopravy.
(Zpracoval str.Lubomír Neumayer)
POŠTA ZLONICE.
Vedoucí pošty je stále Vlasta Houbová. Během roku u jedné ze tří přepážek Kláru Májovou nahradila
Jana Hlavová.
V menších obcích se budou v ČR rušit pobočky. Ve Zlonicích to snad nehrozí, protože rozšířili svoje
služby i o poštovní spořitelnu, penzijní připojištění a další.

ZDRAVOTNICTVÍ VE ZLONICÍCH
Obvodním lékařem pro dospělé zůstává MUDr Lub. Dulka, pro děti MUDr Bureš.
Stále dobře funguje Dům pečovatelské služby v bývalém cukrovaru s vedoucí pí Hrabánkovou
a deseti obyvateli: Věra Grundová 81 let, Ludm. Hanáková 75 let, M.Hlubučková 76, Jarm. Hýsková
81, Mir. Kopecká 70, Ant. Kutil 82, Hana Linková 83, M.Makalová 77, Bl. Rydvánová 62, Jiří Štěpán 66
let.

ŠKOLSTVÍ VE ZLONICÍCH
MATEŘSKÁ ŠKOLKA. Historický název „Masarykova dětská školka“ . Ředitelkou i po dubnovém
konkursu zůstává Bc Jana Dvořáková. Učitelky se starají o 62 dětí, to jsou tři třídy. V budově jsou
učebny, ložnice a kuchyně. Kolem budovy je zahrada, využívaná při pěkném počasí.
Neinvestiční náklad od obcí na jedno dítě je na pololetí 4 000, -Kč
Kolektiv pracovnic se nezměnil: učitelky pí Šimková, Iva Cirrusová (nemoc, záskok pí Lennerová),
kuchařky pí Lišková a Jitka Kořánová, uklízečka pí Šircová.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA , ul. Komenského. Ředitelka Mgr.Věra Nídrová odešla koncem kalendářního roku
do důchodu a předala „žezlo“ Mgr.Janu Tůmovi. Konkurs na ředitele byl vyhlášen 5.9.2012.
Škola má 540 žáků, kromě učeben a tělocvičny také školní družinu a jídelnu . Neinvestiční náklad od
obcí na jednoho žáka je 3 000,-Kč na pololetí.
Učitelé třídní: Pavel Pagač, za dlouhodobě nemocnou Jitku Lemochovou Jar. Brožková, Radka
Hartmanová, Iva Šedová, Lenka Fialová, Barbora Linhartová, Hana Srbková, Světlana Kopecká, Renata
Kosová, Ilona Dornicová, Hana Voříšková, Blanka Zelenková, Jana Lišková, Marie Provazníková, Blanka
Zajíčková.
Netřídní: Mirka Vokounová, Peter Podoba, Štěpánka Bauerová. Vedoucí družiny je Milena Kupcová.
Novou školnicí je Hana Nováková, o pořádek se starají : pí Fořtová, Řebíčková a další. Ve školní jídelně
je vedoucí Simona Němcová, kuchařky: Vernerová, Maximová, Bělská, částečný úvazek pí. Hanzlová.
Ve dnech 20.a 21.1.2012 proběhl zápis předškoláků. Do školy přibylo 35 prvňáčků. Letos zápis
probíhal ve znamení kalendářního roku: děti modelovaly, skládaly, počítaly, na interaktivní tabuli
rozeznávaly barvy,atd.
V dubnu už posedmnácté slavili Den Země sběrem papíru a elektrospotřebičů. Škola usiluje o titul
Ekoškola. Mimoškolních akcí je každoročně hodně: exkurze, soutěže vědomostní, výtvarné a
umělecké, škola v přírodě, nastudovaná divadelní představení, ve spolupráci se ZUŠ koncerty,
adventní akce. Den otevřených dveří v prosinci se také vydařil, přišlo hodně zájemců.
Začátkem školního roku ve Slánských listech je uvedeno, že „zlonická škola nabídla rodičům svých
žáků zakoupení pomůcek a výtvarného materiálu pro nastávající školní rok. Materiál je školou

nakoupen hromadně a vzhledem ke zkušenostem učitelů také úsporně. Rodiče tak nemusí nic shánět
a uspoří i peníze. Cena pomůcek pro výtvarnou výchovu a pracovní činnosti je 200,- Kč.“
Ve volném čase mají možnost žáci si vybrat některý z kroužků, které také vedou učitelé (pod
slánským Domovem dětí):výpočetní technika a deskové hry (Pavel Pagač),výuka vaření (Il.Dornicová),
míčové hry (Lenka Fialová), tanec zumbu Tereza Linhartová),keramiku a „Korálek“-i pro maminky
s dětmi vede Lenka Geringová, hru na zobcovou flétnu Miluška Štruplová,mažoretky Milada
Tomišincová, fotografování Michaela Jarešová…viz i kapitolu Dětské organizace.
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA. Učitelkou ZUŠ Slaný, pobočka Zlonice, je Miloslava Štruplová.
Úspěchem bylo získání předních míst v okresním kole soutěže zobcových fléten čtyřmi žákyněmi. ZUŠ
a ZŠ pravidelně připravují soutěž „O zlonický zvonek“ a adventní koncert. Učitelka Štruplová učí i na
ZŠ.

MUZEA ve Zlonicích, kulturní akce
ŽELEZNIČNÍ MUZEUM má sídlo nyní v Lisovicích, hlavní osobou stále Ing.TOMÁŠ ČECH.
PODLE INTERNETU: v dubnu byla zahájena 16.sezóna, v květnu byla rozšířena otvírací doba a sleva
pro rodiny, půjčeny dva exponáty pro natáčení filmů a ukončen pronájem výtopny. Slavnostní vlaky
v dubnu a září.
V září valná hromada : přijetí tří nových členů, plánovaná změna stanov.
V prosinci získali nový exponát : historický autobus, ale jednu ze tří historických cukrovarských
lokomotiv si odvezl jeden z dřívějších členů sdružení do Turnova, kam odešel.
Proběhla rozsáhlá kontrola živnostenským úřadem se závěrem, že nejde o provozování živnosti. Soudí
podle toho, že nebyla uložena žádná nápravná opatření.
/Ing.Tomáš Čech je výkonným ředitelem Železničního muzea Zlonice a předsedou občanského
sdružení Klub Železničního muzea Zlonice./přílohy/
PAMÁTNÍK ANT. DVOŘÁKA
Pracovníci Mgr Jan Tůma a Ing. Jana Neumannová připravují kromě běžné práce koncerty v rámci
dalšího ročníku festivalu Americké jaro. Koncertů v PAD a kostele bylo celkem osm. V jednom
vystoupila např.americká profesorka a varhanice Joan de Vee Dixon a Češka Alice Fiedlerová. K výročí
Miroslava Hory, kulturního pracovníka, ve „ varhaníkovně“ upravili jeho koutek. V budově PAD se
konají zasedání ÚMě Zlonice i soutěž O Zlonický zvonek. Letos tu byla také výstava fotografií obrazů
malíře V.Tomana./přílohy/.
Historické loutky souboru Radost byly předány k restaurování do loutkářského muzea v Chrudimi.
Velký obraz Budeniček na čelní stěně sálu byl také zrekonstruován.
Pracovníci zorganizovali s dalšími spolky v říjnu oslavu „povýšení Zlonic v r.1705 na městečko“.
(Historické fotografické desky Fr.Fraňka jsou také uloženy k vyčištění a naskenování v Muzeu
v Jindřichově Hradci. Zařizovala kronikářka se spolupracovníky.)

KNIHOVNA.
Vedoucí je stále Marie Srbková. Hlavní náplní její práce je ošetřovat knihovní fond a půjčovat knihy,
ale do knihovny chodí návštěvníci také za internetem.
Ve zpravodaji uvádí pí Srbková, že do současných pěkných prostor se přestěhovali před 20 lety.
Upozorňuje na nutnou opravu střechy a vymalování. (Od založení knihovny uplyne příští rok 165 let.)

VÝSTAVA OBRAZŮ AKADEMICKÉHO MALÍŘE VÁCLAVA TOMANA, který převážnou část života
prožil a tvořil ve Zlonicích. Nejdříve jsme udělali malou výstavku fotografií jeho děl v PAD, pak
výstavu více než 30 originálů ve větších prostorách ve slánském Vlastivědném muzeu. Obě akce měly
úspěch –byla jsem ráda, protože jsme s pí Kozumplíkovou (Hornickou) a fotografy na shromažďování
údajů o obrazech pracovaly celkem čtyři roky. Na vernisáži ve slánském muzeu v mrazivý den byli i
návštěvníci zdaleka. Výstavu navštívily i školní děti. Partie z obrazů pro srv. začal fotografovat zlonický
občan p.Kopecký. Podařilo se nám vydat kromě tří kalendářů i katalog obrazů.

ZÁJEZDY DO PRAŽSKÝCH DIVADEL zařizuje ÚMě Zlonice.
V letošním roce se ve Zlonicích NATÁČELY TŘI FILMY: o Ant. Dvořákovi, Tajemství rodu Terezy
Kostkové (její předek Hynek Mušek zemřel ve Zlonicích ve špitálu – dnes PAD) a o Poslední cestě Židů
do koncentráku.

DOPRAVA ŽELEZNIČNÍ
V ČR se snaží o zrychlení dopravy na vytížených dálkových spojích /příloha/. V našem obvodu se
celkem nemění ani jízdní řád tratí Kralupy n.Vlt.–Louny a Zlonice – Roudnice n.Lab.

DOPRAVA AUTOBUSOVÁ
V tomto roce nenastaly žádné změny. Všechny zastávky jsou uklízené, kontrolu provádějí i členové
Městské policie.

SIGNÁLY TELEFONNÍ, TELEVIZNÍ, INTERNET A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA
Zůstávají beze změny. Na fotovoltaickou elektrárnu denně dochází na kontrolu p. Hartman. Do příloh
je zařazen článek o síti „SKVĚLÝ NET“, kterou provozuje slánská společnost, a jejímž jednatelem je
zlonický občan Martin Kratochvíl.

PRŮMYSLOVÉ FIRMY
Hlavní místní firmou je „Libovický, s.r.o. –Česká výroba se specializací na kuchyně, vestavěné skříně,
knihovny.“ Sídlí v Nádražní ulici.
V areálu při silnici ke Dřínovu je několik menších firem.

Letos přibyla firma FASTEC s.r.o. – provětrávané fasády a zámečnické práce –sídlo v prostoru
nábytkářské firmy. (P.Hroš je zlonický občan.)
Výrobna vepřového masa při silnici k Beřovicům změnila majitele.
Internetová provozovna v Nádražní čtvrti si buduje nové prostory v jedné budově bývalé továrny
na nábytek. Je tam i reklama na opravy PNEU.

ZEMĚDĚLSTVÍ
V obvodu našich obcí hospodaří jen soukromí zemědělci.
Při silnici k Beřovicům je už řadu let výrobna vepřového masa – nyní změnila majitele.
V novinách v červnu se uvádí,že „ dlouhodobé sucho, které trápilo ČR do konce května, poškodilo
úrodu řepky a obilí. Sucho a mrazy v polovině května se dotkly i ovocnářství –poškozené byly hlavně
peckoviny a drobné ovoce.“

OBCHOD, SLUŽBY, HOSTINCE.
Obchodní dům a obchody pí Matourkové a manželů Vaisových fungují dále – soudím, že ke vší
spokojenosti zákazníků. Drogerie a květinářství jsou na náměstí, , zelenina Řezáčů a Mareše, trafika
ve „Velké hospodě“. V září byl otevřen Dětský bazárek v Pejšově ulici.
Hostinec v bývalé cukrárně změnil majitele: číšnicí je Karolína Kohlesová a kuchařkou Šárka Klerinová.
V Dělňáku je otevřeno na teplé jídlo jen někdy (předjednané srazy nebo jídlo pro větší množství
strávníků) a každých 14 dní se v bývalé „stodole“ konají diskotéky. U Koruny je otevřen jen výčep, U
Českého lva je stále zavřeno.
Služby: stále dvě kadeřnice (Peterková a Machová), masérka (Dana Hokešová), dvě pedikérky
(Kocálová a Šteflová), kosmetička Ingrišová.

SPORT, SPOLKY, ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ
SK Zlonice – oddíl kopané. Oddíl má přípravku, mladší žáky a dva oddíly dospělých.
Přípravku chválí David Kotěra a Petr Kružliak ve zlonickém zpravodaji: „I po odchodu loňských borců
mezi mladší žáky došlo k doplnění stavu starší přípravky.Na hřišti při tréninku se jich sejde i 23 a na
zápas jich přijde tolik, že se nevejdou ani na rozpis. Na podzim hráli s mužstvy Pchery, Vinařice,
Zákolany,Libčice a Hostouň. Trenéry jsou David Kotěra, Miroslav Hrůnek a Michal Demeter.
Podzimní část zahájili už potřetí Memoriálem Fr. Havla. Letos se zúčastnila čtyři mužstva
Mladší žáci hrají okresní soutěž. Mají kvalitní kádr a kvalitního trenéra Zd. Růžičku.“
Mužstva dospělých.

Podle kronikáře Zd. Urxe: Mužstvo „A“ vyhrálo všech 13 zápasů podzimní mistrovské soutěže.
Nejlepším střelcem byl Michal Demeter. Celek se už čtvrtý rok snaží dostat do okresního přeboru,
vždy postup unikl o vlásek –teď 12bodový náskok dává šanci.
Mužstvo „B“ po podzimu obsadilo sedmé místo.
FC TATRAN Zlonice – futsal Zlonice.
Hrají se znakem Zlonic na dresu. Klub byl založen roku 2002. Do reprezentace do 21 let se dostal
Martin Špeta. Počet mužstev se během let měnil –podle okolností. V sezoně 2011/2012 hrají dvě
mužstva: A mužstvo okresní přebor (5.místo), B mužstvo okresní soutěž I.tř. (7.místo)
FLORBAL Zlonice.
Ve zlonické ZŠ je mládežnický oddíl florbalu. OSTROV Slaný pořádá zápasy. Hraje se také v sokolovně.
HC ZLONICE –hokejový klub hraje Krajskou soutěž mužů. Za soupeře měli Kutnou Horu, Příbram,
Černošice, Sedlčany, Žabonosy,Hvězdu Kladno, HC Kladno 88, Hořovice.
Podle zprávy p.Merkla sezonu začali od dubna do září letní přípravou v hale Bios ve Slaném, od září
trénovali v hale zimního stadionu ve Slaném, ale jen jednou týdně –vzhledem k finančním
možnostem.
V krajské soutěži získali jen 12 bodů, protože družstvo nemá dostatek kvalitních hráčů. Během sezony
byli tři hráči zraněni a čtyři odešli kvůli práci ve směnných provozech. V závěru soutěže bývalí hráči
doplnili mužstvo alespoň pro zápasy doma. Na klub padla krize, slabinou bylo neproměňování šancí.
O hladký průběh soutěže (zajištění hráčů, jejich dopravu a finanční zajištění) se staral výbor. Díky
sponzorům, např. úřadu Městyse Zlonice, a příznivcům za morální podporu se 60 tiletá tradice
ledního hokeje ve Zlonicích udržela.
TJ SOKOL Zlonice. Sokolovna dává příležitost pro florbal, líný tenis, aerobik, tanec zumba, zdravotní
cvičení. Zavřena je pro cvičení jen v úterý jednou v měsíci, které je vyhrazeno pro firmu, která tu
prodává textil a spotřební zboží . ( Pro Sokol je to dobrý příjem). Starostou je dále Marek Žák –ten
předcvičuje i zdravotní cvičení.
ZKO ZLONICE – kynologové
Ve zlonickém zpravodaji v květnu píše členka výboru : „Výcvikovou sezónu zahájili v březnu
pořádáním zkoušek podle Národního zkušebního řádu: z devíti zúčastněných dva zkoušky neudělali.
Organizace byla výborná. V ZKO Zlonice se snaží rozjet i dogtreking a canisterapii. Každoročně
připravují v červnu i dětský den.“
Svoji práci v r.2012 hodnotí v lednovém zpravodaji členové výboru Zd. Havlínová a Luboš Kraus: díky
dobré partě lidí je už v ZKO asi 5o členů. Účastnili se závodů během roku. Nejlépe byl hodnocen Fr.
Šulek, který získal ve své kategorii 3.místo. V ZŠ Zlonice ukázali během jednoho odpoledne výcvik
psích svěřenců – líbil se, tak byli s ukázkou ještě v dalších okolních obcích. V červnu tu uspořádali
závod Kladenské ligy, v srpnu výcvikový týden pod stany pro zkoušky, a v září uspěli všichni
přihlášení. V říjnu další Klubový závod posuzoval mezinárodní rozhodčí, místní občan Karel Nedvěd.
Další člen organizace, slánský občan Kos. Kinzl, se stal Mistrem republiky ve stopařských pracech.

MODELÁŘI opět připravili pro zájemce v červnu dětský den – vítáni jsou vždy i zájemci z řad
dospělých. Akce už počtvrté se konala na vodní ploše V Brůdku ve Zlonicích. Hlavní organizátor Pavel
Kroutil v červencovém zlonickém zpravodaji děkoval za finanční podporu úřadu městyse,
pracovníkům městyse za pomoc při přípravě a realizaci akce, Lub. Krausovi za ozvučení a hasičům za
půjčení elektrocentrály. Na vodní ploše i na louce se předváděly modely tanků, lodí, letadel, bojové
techniky i terénních aut. Děti si mohly vyzkoušet auta i lodě na dálkové ovládání nebo si i model
zakoupit. Zajištěno bylo Obchodním domem Zlonice i občerstvení.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ -SDH
V červnu uvádějí na svých internetových stránkách, že hasí hlavně travní porost a už potřinácté
černou skládku mezi Zlonicemi a Dřínovem.
SDH Zlonice - mladí hasiči
Vedoucí kolektivu je stále Renata Kosová. Vedoucí družstev: V.Kos a Martina Bělská. Instruktorkou od
září je Kateřina Kosová –do září patřila mezi starší žáky. Dětí je celkem 19. Pravidelné schůzky mají
každý pátek.
V okrese Kladno jsou zapojeni celoročně do celostátní hry Plamen (pořádá OSH Kladno) a do okresní
Hasičské ligy (pořádají jednotlivé SDH). Ve Zlonicích každoročně pořádají Bludičky –letos už počtvrté.
Dne 3.11. přijelo 12 SDH se 142 dětmi.
Jsou také zváni kromě dalších soutěží na soutěže okresu Litoměřice. Už třetí rok se zúčastnili
víkendového memoriálu. /Zprávu podala Renata Kosová/.

MYSLIVECKÁ ORGANIZACE ve Zlonicích patří mezi 22 mysliveckých sdružení na Slánsku. V r.2011
stav členské základny se snížil na 15 (podle internetu). Přesto plocha honitby se nemění. Zhruba
stejný je i počet kusů zvěře zaječí, srnčí a bažantů jako v minulém roce.

ŠACHOVÝ KLUB Zlonice letos už počtvrté byl pořadatelem krajského přeboru v Tuřanech pro devět
oddílů. Členové našeho družstva prokázali své herní kvality i v silné konkurenci. Příjemnou atmosféru
turnaje pochválil i rozhodčí turnaje.

DĚTSKÉ ORGANIZACE:
„A CO DĚTI..“ funguje pět let. Udržují a využívají hřiště za nákupním střediskem. Na činnost mají
dotace od Ú Mě Zlonice. Organizují vhodné akce v obci, např.letos 30.5. dětský den na jejich hřišti.
Pro děti ve Tmáni „SDRUŽENÍ OBČANŮ TMÁŇ“ také organizuje dětský den: letos měli v programu na
jejich dětském hřišti , které vybudovali z divoké skládky před osmi lety,soutěže, jízdu na koních,
kouzelníka, ukázku poslušnosti psů a diskotéku. Hlavní organizátorkou je Šárka Králová.
MLADÍ HASIČI ve Zlonicích. Děti ve věku 6 až 15 pod vedením učitelky Renaty Kosové jsou zapojeny
do celoroční hry a účastní se úspěšně závodů.
Domov dětí a mládeže DDM ze Slaného zajišťuje zájmové kroužky ve spolupráci s MŠ a ZŠ:
mažoretky, angličtina, deskové hry, míčové hry, keramika, flétna, florbal, baby klub Korálek –
navštěvuje je víc než 100 dětí ze Zlonic a okolí. Několik dalších akcí: Den dětí, Pobyt maminek a dětí

na táborové základně Bilichov,Pobyt tatínků a dětí v Bilichově, Příměstský tábor – Zlonický koktejl,
Loučení s létem, výlety, výtvarné semináře v ZŠ a Mš,turnaj pro děti v deskových hrách pro školní
družinu, společné akce s „A co děti..“. Celý rok se scházejí maminky s dětmi v Baby klubu Korálek, kde
je pro ně připraven program. /Zprávu připravila Lenka Géringová,zlonická občanka, pedagog volného
času, vedoucí výtvarného a předškolního oddělení, zástupce ředitele DDM pro mimoslánské aktivity./

ÚČAST NAŠICH OBČANŮ NA SPORTOVNÍCH a KULTURNÍCH AKCÍCH V OKOLÍ:
Zlonický občan Ladislav Skolil se zúčastnil Závodu historických vozidel a uspěl.
O Rally Zlonice – Břešťany – Tmáň informovala Jana Lišková jako o „jedinečném závodě. V Břešťanech
je rychlostní zkouška, závodníci jsou zdátní technicky. Pí Lišková doporučuje retardéry, aby si mohli
diváci závodníky v rychlosti 80 km za hod. prohlédnout.“
Ve Slaném se koná řada akcí sportovních i kulturních, např.přednášky , koncerty, výstavy – a řada
našich občanů jich využívá. Velkou akcí bylo putování Za varhanami, kde byly zařazeny i Zlonice.

RŮZNÉ – co se o nás píše v oblastním tisku a co se nevešlo do příslušných rubrik.
Ve Slaném byla vydána ročenka Slánský obzor, ve kterém byl článek o životě malíře V.Tomana a jeho
díle (autorka Lib.Novotná) a sborník Historická konference, kde badatel V.Verner vypráví o zvonech
na Slánsku –tedy i ve Zlonicích.
Opět byl zprovozněn SMS Infokanál, takže důležité informace ze života naší obce můžeme získat
telefonem, a navíc zdarma. Nemusíme spoléhat na místní rozhlas, který není všude dobře slyšet.
Také letos se dvakrát uskutečnil svoz nebezpečných složek komunálního odpadu spolu se společností
ASA. V obci také funguje sběrný dvůr – má ho na starosti Ladislav Imbr.
V lednu přepadli zloději muže v domku v Nádražní čtvrti a ukradli mu za jeho přítomnosti peníze. O
měsíc později zemřel.
V naší obci jsou také „dobráci“, kteří bezdůvodně udávají (kosmetičku a masérku)
„Okradl ženu na ulici: třiadvacetiletý muž ze Zlonic, už známý slánské policii, strhl s krku ženě ve
Slaném zlaté řetízky“. Obdobné případy se staly i ve Zlonicích: muži, který šel z taneční zábavy a starší
ženě s holí.
V únoru už bylo skladiště ČD bez střechy –„oficiálně“ rozebráno kvůli úrazům, podobně dopadla
historická sýpka v Břešťanech .
Dobré zprávy: podařilo se v obci uskutečnit finanční sbírku na zakoupení rehabilitačních a
zdravotních pomůcek pro nemocnou holčičku Verunku, humanitární sbírku šatstva , sbírku brýlí pro
Afriku , sbírku chovatelských potřeb a krmiva pro psy v psím útulku, i hodinu Země s vypnutím světel.
Astronomické úkazy:

Dne 6.června byl pozorován mimořádný jev postavení Venuše a Slunce. Další bude možno pozorovat
po 135 letech!
Dne 6.8. přistála americká robotická laboratoř na Marsu. Má zjistit stopy života.
Dne 21.12. měl být konec světa. Vysvětlovalo se toto datum díky mayskému kalendáři. Dobré to
přineslo jen to, že se obyčejní lidé i odborníci zamýšlejí nad stavem zeměkoule a životního prostředí.

MATRIKA a VÝROČÍ OSOBNOSTÍ ZLONIC
Podle zákona nemohu nahlížet do obecní matriky, takže využívám oblastního tisku nebo kusých
informací (např.vítání občánků, ale tam se nezúčastní všechny narozené děti):
Kumžák Jan,Vaňková Klára,Fornůsková Markéta,Múllerová Lilly Victoria,Štáhlíková Tereza,Dzurková
Radka, Tichotová Eliška – Břešťany,Písek Martin,Jakoubek Štěpán, Najmanová Nela, Krčálová Viktorie,
Pejsar Zdeněk,Tyluš Vojtěch..celkem 13 zaznamenaných . Podle zprávy matrikářky ve zpravodaji jich
bylo 16.
Úmrtí: Novák Jos. 80 let, Sulková Vlasta 90, Strejcovský Jar.75, Pondělíček Jan, Suda V.88, Suchá
Bož.61, Godlová Julie, Jirátová Miluše 82, Veselá M.85, Miltr…., Kos Rudolf 70, Jirásková …,Slavík
Frant. 78, Jolana Šrámková 32 let (5 dětí, dvojčata na cestě?)…..celkem 15
Úmrtí zdejších rodáků, žijících jinde, s kterými jsem byla ve spojení:
Novotný Eduard – Kopřivnice, Dukát Oldřich 85 –Tábor,Loučka Radko 83 – Kuří u Říčan, Jirásek Jar.
80 (4 dny před nar.) – Praha
VÝROČÍ OSOBNOSTÍ v tomto roce:
MUDr Jaromír Wolf nar.ve Zlonicích r.1912, jako lékař se zúčastnil i horolezeckých výprav. Zážitky
z cest zaznamenal v literárních pracech.
Jaroslav Jirásek, 6.6.1932 ve Zlonicích -2.6.2012 Praha. Reprezentoval republiku 22 krát v atletice.
Mir. Hora zemřel r.1992 ve Zlonicích. Učitel, vlastivědný pracovník PAD, muzikant, vedl pěvecké
kroužky a divadel.soubory, pracoval v Sokole. Byl čestným členem Společnosti Ant.Dvořáka v Londýně
a Praze.
K 31.12.2012 MĚL MĚSTYS ZLONICE I S VESNIČKAMI 2 302 OBYVATEL, z toho 21% dětí, 39 % mužů a
41 % žen.

