Kronika městyse Zlonice
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Sepsal: Josef Neumann, kronikář

Rok 2014
V měsíci říjnu proběhly v celé republice komunální volby, v nichž volilo své zastupitele 6 236 obcí. Na
62 156 volných míst kandidovalo rekordních 165 stran a hnutí, které na kandidátky postavily 233 647
uchazečů. Nejstarším z nich byl pětadevadesátiletý farář Jiří Otter, který kandidoval za Zelenou pro
Prahu 2. Poměr žen činil 32,23%, což bylo nejvíc v historii. Ve 12 obcích se volby nekonaly, protože se
nepodařilo sestavit kandidátku. Zároveň v některých volebních okrscích proběhlo první kolo
senátních voleb. O 27 křesel se ucházelo 242 lidí, o 42 víc než před šesti lety ve stejných obvodech.
Letošní žně zemědělcům v srpnu zkomplikovalo deštivé počasí, i tak byla úroda třetí nejvyšší od roku
1920, odkdy se statistika vede. Sklizeň řepky dokonce překonala loňský rekord. Bylo vypěstováno
1,56 milionu tun, což je nejvyšší číslo v historii. Na největší ploše se pěstuje pšenice. Druhé místo
patří řepce a třetí ječmenu. Výrazně klesající trend v oseté ploše pozorujeme pouze u žita.
Každý z nás včetně nemluvňat vypil v letošním roce 149 l piva, což nás řadí na přední příčky ve
světové spotřebě. Vloni to bylo jen 144 l, takže můžeme hovořit o vzrůstající tendenci. V celé
republice funguje 43 průmyslových pivovarů a 264 minipivovarů.

Počasí
Leden nás přivítal teplotou kolem + 8°C s deštěm a teprve v jeho průběhu se začalo mírně ochlazovat.
Pokud nepočítáme občasný poprašek, pak jsme se sněhu za celou zimu nedočkali. Jaro začalo brzy,
ale zaznamenali jsme značné výkyvy v teplotách. První vlaštovky přiletěly 2. dubna. Začátkem srpna
se objevily silné bouřky s kroupami, jejichž následkem byly bleskové lokální povodně. 8. září, přesně
na den stejně jako vloni, přišel konec léta a ihned potom netypické podzimní záplavy. Naštěstí se
jednalo opět pouze o místní, které tentokrát nenapáchaly žádné větší škody. Také konec roku byl ve
znamení mírné zimy, prakticky beze sněhu. Celkově byl rok 2014 považován za jeden z pěti
nejteplejších za posledních padesát let. Průměrná teplota činila 9,4 stupně, což je o 1,9 stupně víc než
je obvyklé. Charakteristické bylo, že počasí vůbec nedodržovalo roční období.
Změna času na letní proběhla 30. 3., zpátky se čas vracel 26. 10.
Velikonoční svátky připadly na 20. a 21. 4.
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Matrika
Ke dni 31. 12. 2014 žilo v našem městečku stejně jako v loňském roce 2 294 obyvatel.
Během roku se narodilo 25 dětí, z toho 12 dívek a 13 chlapců. O šest méně než vloni, tedy 20 lidí
zemřelo.
59 obyvatel se nově přihlásilo k trvalému pobytu a 65 se odstěhovalo.
Ve Břešťanech žilo 169 obyvatel, v Lisovicích 75, ve Tmáni 126 a ve Vyšínku také 126.

U úřadu městyse uzavřelo manželství pouze 6 dvojic, 13 nesezdaných párů zažádalo o určení
otcovství.
Příloha č. 1

Obecní záležitosti .
Nejdůležitějším politickým tématem letošního roku byly bezesporu podzimní volby do obecního
zastupitelstva, které se konaly ve dnech 10. – 11. října. Na voličských seznamech bylo zapsáno celkem
1 817 voličů, ale pouze 802 využilo svého práva vybrat 15 kandidátů ze 4 volebních stran. To stačilo
pouze na 44,14% účast. S náskokem více než 1000 hlasů s převahou zvítězilo Sdružení nezávislých
kandidátů Šance pro slušné. Získalo celkem 3 831 hlasů, což bylo 37,37%. Po úspěchu v minulých
volbách, ve kterých bylo nováčkem, věnovalo toto občanské sdružení velkou pozornost nejen výběru
kandidátů, sestavení volebního programu, ale i volební kampani, ve Zlonicích dosud nevídané. Na
druhém místě skončila Česká strana sociálně demokratická s 2 821 hlasy, což bylo 27,51%. Třetí místo
obsadila Občanská demokratická strana s 2 439 hlasy a 23,79%. Na čtvrtou pozici se propadla
Komunistická strana Čech a Moravy se ziskem 1 161 hlasů a 11,32%.
4. listopadu se konalo první zastupitelstvo ve složení:
Tomáš Smetana
Radka Kotěrová
Mgr. Pavel Pagač
Mgr. Bc. Jan Tůma
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Ladislav Šafner
Antonín Chochola
Ing. Tomáš Čech
Rudolf Čížek
Mgr. Ilona Dornicová
Zdeňka Průšová
Ladislav Jirásek
Lenka Slavíková
Milan Kos
Rudolf Čížek
Ing. Vlasta Čermáková
Starostou obce byl znovu zvolen Antonín Chochola, místostarostkou Radka Kotěrová, členové rady:
Mgr. Bc. Jan Tůma, Tomáš Smetana, Mgr. Pavel Pagač.
Zastupitelka Lenka Slavíková rezignovala na svoji funkci a nahradil ji Bc. Martin Kratochvíl, Ing. Tomáš
Čech opustil Šanci pro slušné.
Příloha č. 2

Rozpočet obce
Pro letošní rok byl na veřejném zasedání zastupitelstva 10. 12. 2013 schválen vyrovnaný rozpočet ve
výši 29 970 000 Kč.
Podrobný rozpočet je součástí přílohy č. 3
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Volby
Stejně jako v loňském roce i letos měli voliči možnost přijít k volbám 2x. Kromě komunálních voleb
jsme 23. – 24. 5. volili své zástupce do Evropského parlamentu. Účast ve Zlonicích byla nízká.
K volebním urnám přišlo pouze 222 občanů, což bylo 12,27%. Nejvíc hlasů získala Komunistická
strana Čech a Moravy s 18,46%, druhé skončilo hnutí ANO 2011 se 16,66% a třetí ČSSD se 16,21%.
Příloha č. 4

Obchod, průmysl a služby
V měsíci lednu byla na náměstí v prostorách bývalé drogerie otevřena nová výdejna léků. Po
zkušebním provozu byla její původní zkrácená otevírací doba prodloužena.
8. 1. zahájila provoz prodejna vietnamských obchodníků s názvem U Leona na náměstí v bývalé
lékárně. Prodejní doba je od 6 do 20 hodin sedm dnů v týdnu.
Další vietnamská prodejna se objevila v únoru na místě bývalé prodejny zeleniny paní Řezáčové.
30. 4. uzavřela svoji prodejnu paní Matourková a v polovině června zde začali prodávat další
Vietnamci. Otevřeno mají od 7 do 19 hodin po celý týden.
Za nádražím stále funguje firma LIATIK s.r.o., která rozváží balíky zpracovaného dřeva do domácností
na topení.
Dlouholetá vedoucí zdejší pošty Vlasta Houbová odešla do důchodu a na její místo nastoupila
Jaroslava Blahotová. Do její pravomoci spadají pouze tři pracovnice na přepážkách. Jsou to: Jana
Hlavová, Dagmar Havrdová a Michaela Fořtová. Zaměstnanci na rozvoz a roznášku poštovních zásilek
a novin mají své vedení na Kladně.
V měsíci září bylo v Husově ulici otevřeno soukromé centrum „Miluška“, které nabízí rodičům služby
krátkodobého hlídání dětí, nebo miniškolku pro děti od tří let.
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Činnost Úřadu městyse Zlonice.
Ve spolupráci s Úřadem práce zaměstnával i letos úřad 8 sezonních pracovníků, starajících se
především o údržbu zeleně a drobné opravy. V rámci těchto prací mohly být například opraveny
autobusové zastávky, zídka u zastávky v Revoluční ulici, zeď u čp. 254 a stávající chodník v Nádražní
ulici u Vaisů.
Za pomoci dotace došlo k výměně starých vrat u hasičské zbrojnice. Zakoupen byl malý zametací vůz
a starší nákladní automobil za 50 000 Kč. Jedna multikára prošla generální opravou a STK.
K poslednímu říjnu byla dokončena výstavba vodovodu Lisovice – Vyšínek v hodnotě 7 942 000 Kč.
Náhrobek Antonína Liehmanna na místním hřbitově byl minulými opravami značně znehodnocen
a musel být vyměněn. V tomto případě městys opět spolupracoval s akademickým sochařem
a restaurátorem Janem Turským.
Na významných zlonických budovách došlo k výměně informačních tabulí za nové, v decentnějším
barevném provedení.
Skládkový dvůr, financovaný rovněž z dotace, byl dokončen, ale stavba ještě nemůže sloužit svému
účelu, protože není hotová příjezdová cesta.
V Pippichově ulici proti bytovkám byl nainstalován zpomalovací práh.
Na jaře začala výstavba nového chodníku v Pejšově ulici od ulic Jiráskova až k Bezručově.
Firma Kos provedla opravy střechy a komínů na zámku.
Opět bylo zakoupeno několik ks nových odpadkových košů a dva kontejnery na bioodpad.
Obsluha čističky odpadních vod osázela její okolí květinami.
V letních měsících padly dvě lípy na veřejném prostranství, a proto byla v rámci preventivního
opatření zadána inventarizace zdravotního stavu vzrostlé zeleně u společnosti STROMEKO Bratronice.

Kultura
Kulturní akce letošního roku se odvíjely především od dvou významných výročí, která jsme si
připomněli. Tím prvním bylo 110 výročí úmrtí Antonína Dvořáka. Pracovníci Památníku připravili
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autobusový výlet do Památníku ve Vysoké u Příbrami a na pražský Vyšehrad, kde jsme společně
položili květiny ke hrobu tohoto světoznámého skladatele.
60. výročí otevření Památníku Antonína Dvořáka bylo již na začátku roku předznamenáno vznikem
Vlastivědného kroužku Zlonicka, který si klade za cíl navázat na dřívější úspěšnou činnost tohoto
spolku na kulturním poli. Jeho sídlem se stala zlonická fara. Z činnosti nově vzniklého kroužku
můžeme zmínit nejen pořádání výstav a organizování koncertů, ale i připomenutí výročí 1. sv. války.
17. srpna sloužil farář Mgr. Cyril Kubánek v místním kostele zádušní mši za padlé vojáky.
Příloha č. 5
Kromě všech tradičních akcí proběhly v letošním roce v PAD i dvě svatby a jedna mimořádná
návštěva. Rodinné setkání zde uspořádala třicítka potomků Terinky Liehmannové, dcery Antonína
Liehmanna. Zároveň proběhla rekonstrukce osvětlení a v parčíku před budovou bylo v červnu
vysazeno 16 ks nových růží.
Příloha č. 6
Za doprovodu komorní hudby a literárního doprovodu Libora Dobnera ze Slaného byla 18. dubna
slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná knihovna. Do konce roku proběhly v jejích nových
prostorách dvě velice úspěšné besedy. Prvním hostem byl pan Ivo Šmoldas, druhým moderátor Karel
Voříšek. Návštěvnost kolem šedesáti diváků byla na Zlonice velice příjemným překvapením.
18. května se konalo v místním kostele slavnostní biřmování za účasti vzácné návštěvy biskupa
Václava Malého.
V letních měsících prováděl renomovaný organista Jan Otcovský opravu varhan z roku 1890
v místním kostele. Oprava trvala necelé čtyři měsíce a přišla na 460 000 Kč. K financování se spojily
Přemyslovské střední Čechy, město Slaný, farnost Zlonice a městys Zlonice, který ze svého rozpočtu
zaplatil 23 400 Kč. Poslední oprava proběhla v roce 1914. Jednotlivé píšťaly byly rozebrány, celý stroj
očištěn a chemicky ošetřen proti červotoči. První koncert na opravené varhany proběhl 15. září.
Příloha č. 7
Několik zajímavých akcí připravilo i občanské sdružení Šance pro slušné. Kromě materiální sbírky pro
psí útulek Na Bouchalce to byl především Historický den, konaný za pěkného počasí poslední zářijový
víkend. Součástí byla prohlídka jinak nepřístupných prostor místního pivovaru, výstava fotografií
Tomáše Nosila a jarmark kreativní tvorby. Vyvrcholením pak byla beseda extrémního cyklisty Milana
Silného, který byl v loňském roce zvolen sportovcem Slaného.
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Příloha č. 8
Na chodbě zdravotního střediska byla instalována malá knihovnička, kde si mohou občané zapůjčit
nebo i vzít knihu, která je zaujme a zároveň sem donést některou ze své vlastní sbírky, kterou už
nebudou číst.
Bývalá kronikářka Libuše Novotná vydala při příležitosti stého výročí sborník 1. sv. válka ve Zlonicích.
Příloha č. 9
30. dubna využili zlonické náměstí a prostory Varhaníkovny filmaři. Režisér Jaroslav Brabec zde
natáčel hraný film o Antonínu Dvořákovi. Tento film s názvem Americké dopisy by se měl už
začátkem příštího roku objevit v České televizi.
Železniční muzeum zahájilo svou již 18. sezonu 27. dubna při příležitosti Řípské pouti tradiční jízdou
parního vlaku.
Příloha č. 10

Školství
Mateřská škola Zlonice
V roce 2014 došlo ve zlonické mateřince kromě „běžných“ událostí a aktivit i k několika důležitým
změnám. Tou první v pořadí byla prezentace školky na městských slavnostech, které se konaly 8.
května na sportovním hřišti. Se svými dětmi připravily učitelky krátké vystoupení s tancováním,
cvičením a bubnováním, které mělo u diváků velký ohlas.
Během letních prázdnin probíhala ve školce dlouho plánovaná rekonstrukce umývárny, proto byl
provoz omezen pouze na jeden týden v červenci. Na rekonstrukci se finančně podílela mateřská škola
a to polovinou nákladů, druhou polovinu poskytl Úřad městyse Zlonice. Práce zajistily firmy pana
Kupce a pana Patče.
Podstatnou změnou pak byl odchod paní učitelky Lucie Dragounové, která odešla učit děti
v přípravné třídě ZŠ ve Zlonicích, a nástup paní učitelky Aleny Cirusové, která už ve školce před
několika lety pracovala. Během podzimu pak odešla do jiného zaměstnání i jedna kuchařka paní
Lišková a na její místo nastoupila paní Z. Jašurková.
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Základní škola Zlonice
V roce 2014 pokračovala základní škola ve změnách a úpravách, které byly zahájeny v minulém roce.
Byla dokončena výměna oken ve všech třídách, školní dvůr dostal novou tvář díky zateplení a fasádě.
Některé třídy byly vymalovány a nově vybaveny nábytkem. Z letos končícího projektu EU Peníze do
škol nakoupilo vedení školy velké množství moderních pomůcek, vybavilo knihami školní knihovnu,
byla pořízena souprava tabletů, digitální mikroskop, interaktivní tabule a pomůcky pro fyzikální
a chemické pokusy. V novém školním roce byl zahájen nový projekt podpořený Evropskou unií. Díky
němu získala škola moderní ICT vybavení, asistenta pedagoga, lektory domácí přípravy, externí služby
speciálního pedagoga a školního psychologa. Na projektu spolupracovalo deset základních škol
Slánska.
Trochu netradiční bylo zahájení nového školního roku. Žáci, rodiče, učitelé i ostatní zaměstnanci školy
se totiž sešli v prostoru u horolezecké stěny na školním dvoře. Ta se stala horkou a vítanou novinkou
letošního školního roku.
Školu v letošním roce navštěvovalo 305 žáků ve čtrnácti třídách. Koncem června povinnou školní
docházku ukončilo 30 žáků - 24 žáků z devátého ročníku, 3 žáci z osmého ročníku a 3 žáci z ročníku
sedmého. Z toho 16 žáků bylo přijato na střední školu ukončenou maturitní zkouškou, 14 na obory
ukončené učňovskou zkouškou.
Během roku nechyběla žádná z akcí, na které je veřejnost ve škole zvyklá a samozřejmě přibyly
i některé další, neméně vydařené.
Příloha č. 11, 12
Předsedkyně občanského sdružení „A co děti“ Ing. Ilona Pagačová předala svoji vedoucí funkci Mgr.
Barboře Větrovské.

Sbor dobrovolných hasičů
Celkem 23x se během roku rozezněla siréna, ohlašující událost, která si žádala přítomnost hasičského
sboru. Jednalo se o 16 požárů, 2x unikla do potoka kapalina, 1x se jednalo o technický zásah,
dopravní nehodu, únik ropných produktů a zálohu na stanici ve Slaném. Nechyběl ani jeden planý
poplach. V říjnu 5 členů absolvovalo týdenní kurz vyprošťování osob z havarovaného vozidla. Pro
městys Zlonice zajišťovala jednotka kácení poškozených nebezpečných stromů a proplachy
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kanalizace. Členové sboru se zúčastnili Hasičských oslav v Litoměřicích, oslav založení hasičského
sboru v Poštovicích a samozřejmě II. Slavností městyse Zlonice.

Šachový klub
Na jaře letošního roku pokračovali šachisté v nastartované soutěži z loňského podzimu. Regionální
soutěže se zúčastnili hráči, kteří vytvořili družstvo B. V soutěži skončili na osmém místě z celkového
počtu 12 ti mužstev.
Lépe na tom bylo družstvo A, které hrálo vyšší soutěž – regionální přebor. To skončilo na pěkném
šestém místě, přestože soutěž byla silně obsazena. Za nejsilnější protivníky lze považovat družstva
Buštěhradu, Kladna nebo Rakovníka. Jako každý rok, uspořádal i letos Šachový klub Zlonice na závěr
jarní sezony přebor Středočeského kraje v rapid šachu. Zlonické družstvo skončilo na šestém místě,
zvítězil Merkur Kladno.
Jelikož během léta někteří hráči přestoupili do jiného oddílu z důvodu stěhování, zůstalo na podzimní
soutěže 10 hrajících šachistů. Rozhodli se tedy, že se podzimní soutěže zúčastní pouze jedno
družstvo. Ve skupině hraje opět 12 silných mužstev. Zloničtí hráči se drží na 3 – 5 místě.

SK Zlonice
Družstvo IA navázalo na loňský úspěch a na jaře letošního roku vyhrálo s vysokým náskokem okresní
přebor a postoupilo do krajské IB třídy. Trenér Michal Špeta se s mužstvem rozloučil a na jeho místo
nastoupil Jiří Hubáček z Budyně nad Ohří. Sehráli celkem 55 utkání, z nichž si připsali 38 výher,
7 remíz a 10 porážek. Nejvíce odehraných zápasů má na svém kontě L. Samek. Nejúspěšnějším
střelcem se stal Michal Demeter, který vstřelil 21 branek.
Příloha č. 13

Kynologové
Každou neděli v 9 hodin dopoledne se sházejí na cvičišti v ulici K Vypichu také kynologové. Místní
organizace je velice aktivní a pořádá velké množství akcí a soutěží, ve kterých zaznamenává četné
úspěchy.
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Činnost Městské policie Slaný – detašované pracoviště
Zlonice.
Personální obsazení i rozsah činnosti městské policie zůstávají nezměněny.
Nepřetržitou službu 24 hod. denně zajišťuje také státní policie. Kanceláře se sice nacházejí ve
Zlonicích, ovšem rajon, který mají příslušníci na starosti je obrovský. Zasahuje například až do Velvar.

Výročí osobností Zlonic
Antonín Dvořák – 1841 – 1904, 110 let od úmrtí
Hudební skladatel, jeden z hlavních představitelů světové hudby.
Antonín Liehmann – 1808 – 1879, 135 let od úmrtí
Hudební skladatel, varhaník a učitel ve Zlonicích. Jeho žákem byl i Antonín Dvořák.
Antonín Wolf – 1858 – 1939, 75 let od úmrtí
Ředitel kůru a varhaník ve Zlonicích.
Karel Douša – 1876 – 1944, 70 let od úmrtí
Hudební skladatel, učitel na hudební škole.
Karel Pippich – 1849 – 1921, 165 let od narození
Spisovatel, zlonický rodák.
Julius Švácha – 1891 – 1964, 50 let od úmrtí
Kronikář, ředitel školy.
Karel Nedvěd – 1904 – 1988, 110 let od narození
Stavitel, autor řady zaměření církevních památek.
Karel Müchl – 1830 –1904, 110 let od úmrtí
Ředitel panství Kinských ve Zlonicích, čestný občan městečka Zlonice.
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Ing. Václav Faigl – 1885 – 1934, 80 let od úmrtí
Zlonický podnikatel.
Josef Jaška – 1874, 140 výročí narození
Zlonický farář v letech 1909 – 1925.
Kníže Ferdinand Kinský – 1834 – 1904, 180 let od narození a 110 let od úmrtí
Majitel zlonického panství od roku 1855. Zasloužil se o rozsáhlou novobarokní obnovu zdejšího
kostela.
Vilemína Kinská – 1804 – 1871, 210 let od narození
Vedla správu panství za nezletilého syna Ferdinanda v letech 1836 – 1855. Dala vystavět rodinnou
hrobku v Budenicích.
Kníže Karel Kinský – 1868 – 1919, 95 let od úmrtí
Majitel zlonického panství od roku 1904.
Rudolf Liehmann – 1855 – 1904, 110 let od úmrtí
Muzikant a varhaník, syn Antonína Liehmanna.
Josef Toman – 1805 – 1879, 135 let od úmrtí
Učitel a hudebník, ředitel kůru ve Zlonicích.
Rudolf František Xaver – 1873 – 1949, 65 let od úmrtí
Zlonický děkan, čestný občan městečka Zlonice.
Slavomír František Štěpánek – 1824 – 1899, 190 let od narození a 115 let od úmrtí
Učitel, významný národopisný sběratel 19. stol.
Příloha č. 14

Různé
Na rybníku U Brůdku jsme v jarních měsících kromě divokých kachen mohli pozorovat i lysku černou,
husici nilskou, párek slípky zelenonohé a párek labutí. Bohužel u nás nezahnízdily a odletěly jinam.
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26. 7. došlo k ekologické havárii, kdy bylo do potoka vypuštěno větší množství hnojůvky. Hasiči sice
postavili nornou stěnu, ale úhynu posledního zbytku ryb se nepodařilo zabránit. Viník nebyl vypátrán.
V regionálním tisku vyšly během roku některé zajímavé články, vztahující se k historii Zlonic a okolí.
Odbor kultury MěÚ Slaný spolu s městysem Zlonice vydal brožuru, která přibližuje restaurátorské
práce na soše sv. Jana Nepomuckého v loňském roce.
Příloha č. 15
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