Kronika městyse Zlonice
rok 2016

Sepsal: Josef Neumann, kronikář

Rok 2016
Úřad práce Kladno evidoval ke konci letošního roku 6 502 uchazečů o zaměstnání. Podíl
nezaměstnaných tak činil 6 %. Mírně převažují ženy nad muži. Na trhu práce je shodně ve všech
regionech velká poptávka po technických profesích ze všech oborů. Tady se zaměstnavatelé potýkají
s problémem najít kvalifikované zaměstnance. Příznivý vliv na nezaměstnanost na Kladensku mělo
otevření distribučního centra společnosti Amazon v Dobrovízi. Podařilo se v ní najít uplatnění pro
několik stovek uchazečů, protože na kvalifikaci s výjimkou pečlivosti neměla firma žádné vysoké
požadavky. Celostátní průměr nezaměstnanosti činil ve stejném období 5,2 %.
Ve Středočeském kraji žije 56 stoletých a starších občanů, z toho 6 mužů a 50 žen. V celé republice
žije celkem 582 takových osob.

Počasí
Stejně jako tomu bylo již v minulých letech, ani letos nebyla žádná zima se sněhem a mrazy. Nástup
jara pak provázely velké výkyvy teplot, bouřky a dvoutýdenní extrémní počasí sužující celou Evropu.
Nejvíce postižena byla Francie, která hlásila až 100 leté záplavy. Pro oblast Paříže byl dokonce
vyhlášen stav přírodní katastrofy, kdy například nejezdilo metro. Jednalo se o nejhorší povodeň od
roku 1910.
V pondělí 23. května se přehnaly nad částí republiky přívalové deště doprovázené silným krupobitím.
Nejvíce postiženou částí byl Středočeský kraj. Pojišťovny evidovaly tisíce škod. Jednalo se o rozbité
střechy, poškozená skla a karosérie automobilů. V okolí Zlonic byla zničena veškerá právě zasazená
sadba na zahradách. Nová sadba nikde nebyla k sehnání a nakonec ji dodavatelé přivezli až
z Jihočeského kraje. Několik domů ve Břešťanech bylo vytopeno vodou z pole kolem železniční trati.

Během léta bylo počasí velice proměnlivé, kdy se rychle po sobě střídaly dny horké s těmi deštivými.
Ve druhé polovině září přišlo babí léto a byl to zároveň jediný celý týden, kdy vydrželo opravdu letní
počasí.
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Světová meteorologická organizace, která provádí měření průměrných teplot na povrchu země od
roku 1880, už potřetí za sebou ohlásila nejteplejší rok. Naměřené teploty byly o 1,1 °C vyšší než
průměr. Naopak nejstudenějším rokem v historii měření byl rok 1911.
Změna času na letní proběhla 27. 3., zpátky se čas vracel 30. 10.
Velikonoční svátky připadly na 27. a 28. března. Poprvé jsme letos díky zákonodárcům mohli oslavit
Velký pátek jako státní svátek. Pracující měli možnost využít volno v podobě 4 po sobě jdoucích dnů.

Matrika
Ke dni 31. 12. 2016 žilo ve Zlonicích a přidružených obcích 2 250 obyvatel.
Během roku se narodilo 22 dětí, z toho 12 dívek a 10 chlapců. Stejně jako vloni, 20 lidí zemřelo.
97 obyvatel se nově přihlásilo k trvalému pobytu a 112 se odstěhovalo.
Ve Břešťanech žilo 170 obyvatel, v Lisovicích 56, ve Tmáni 125 a ve Vyšínku 139.

U úřadu městyse uzavřelo manželství 8 dvojic. Z toho 2 sňatky církevní, 3 byly uzavřeny mimo
obřadní místnost, to znamená na jiném vhodném místě a 3 v obřadní síni Úřadu městyse Zlonice.
Příloha č. 1

Obecní záležitosti
Během roku se konala 4 veřejná zasedání zastupitelstva. Atmosféra při nich byla napjatá. Většina
projednávaných bodů byla opozičními zastupiteli připomínkována. Účast veřejnosti byla minimální.
Průměrně přišlo 16,5 obyvatele. Dne 14. června se konalo zasedání, na kterém zastupitel Ing. Tomáš
Čech z osobních důvodů rezignoval na svoji funkci. Novou členkou zastupitelstva se stala Mgr. Lenka
Fialová, další v pořadí na kandidátce Šance pro slušné, za kterou původně získal mandát Ing. Čech.
Po mnoha letech se letos zvyšují poplatky za pronájem hrobového místa. Ve Zlonicích činí poplatek
nově 87 Kč za m2, ve Břešťanech 89 Kč.
Poplatky za odpady zůstávají stejné – 500 Kč za osobu za rok.
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Poplatek ze psa činí ve Zlonicích v rodinném domku 150 Kč za prvního, 250 za každého dalšího.
V nájemních domech je poplatek vyšší. 300 Kč za prvního a 500 Kč za dalšího. Důchodce platí 100
a 200 Kč. V přidružených obcích se platí 100 a 150 Kč.
Vodné činí letos 47,46 Kč za 1 m3 a stočné 36,36 Kč.
V souvislosti se změnou zákona o základních registrech došlo ke zpřísnění a omezení využívání
osobních údajů. Z tohoto důvodu již úředníci nebudou moci rozesílat pozvánky na vítání občánků.
Rodiče musí sami vyplnit přihlášku a doručit ji na úřad.
Veřejnosti byl představen návrh na privatizaci bytového fondu z majetku obce, který byl navržen
členy rady ze Šance pro slušné. Tento nápad byl ovšem přijímán spíše negativně a s velkými obavami.
Letos poprvé jsme se přihlásili do soutěže pořádané Středočeským krajským úřadem Vesnice roku.
V květnu k nám přijela desetičlenná komise složená za zástupců různých korporací. Dvouhodinovou
prezentaci činností a spolků připravil Mgr. Pavel Pagač. Dne 16. 6. se v Kutné Hoře konalo slavnostní
vyhlášení. Celkové prvenství získala obec Úholičky. Zlonice si odnesly cenu Naděje pro živý venkov
a diplom za Zachování hodnot kulturního dědictví. Cena byla spojena s finanční odměnou 20 000 Kč.
Tato částka byla věnována na opravu kapličky v Lisovicích.
Oblíbené a hojně navštívené Městské slavnosti se konaly tradičně 8. 5. Společným tématem všech
letošních vystoupení byla pohádka.
Příloha č. 2

Rozpočet obce
Pro letošní rok byl na prosincovém veřejném zasedání zastupitelstva schválen vyrovnaný rozpočet ve
výši 32 879 000 Kč.

Volby
Ve dnech 7. – 8. října se konaly volby do zastupitelstev krajů. Volební účast byla nízká. K urnám přišlo
472 voličů z 1821 zapsaných, což stačilo pouze na 25,92 %. S počtem 105 hlasů vyhrálo ANNO 2011
těsně před Komunistickou stranou a s náskokem před Českou stranou soc. demokratickou
a Občanskou demokratickou stranou. Podrobné výsledky jsou součástí přílohy.
3

Příloha č. 3

Obchod, průmysl a služby
Dne 24. 11. byl otevřen zkušební provoz řeznictví „u Čechů“ v Nádražní ulici. Prodejní doba zatím
pouze čtvrtek a pátek vždy od 10 do 16 hodin. O velkém zájmu o tuto službu vypovídají fronty tvořící
se již před otevírací dobou.
Na náměstí byl krátce otevřen obchod s krmivy pro zvířata a zeleninou v bývalé zelenině paní
Řezáčové. Po zbytek roku byla prodejna nevyužitá a na začátku následujícího roku nabídnuta
k prodeji.
Od 1. 1. 2016 dochází k navýšení spojů linky Slaný – Mšené lázně. Po celý den jsou zavedeny intervaly
mezi spoji 2 – 3 hodiny. Novinkou je možnost využití večerní linky ve 22.05 ze Slaného.

Činnost Úřadu městyse Zlonice.
V letošním roce se městys nemohl spolehnout na pomoc úřadu práce, sezonní práce byly řešeny
pomocí brigádníků.
V jarních měsících byly prořezány lípy v ulici Liehmannově a v části Nádražní. Jedna stará lípa na
náměstí před mostem musela být pokácena. Její kořeny narušovaly celé okolí stromu. V těchto
místech byl pak položen nový chodník a zasazen nový strom – javor jasnolistý. Na konci roku se pak
neznámý vandal postaral o jeho zničení, když mu ulomil korunu.
V měsíci květnu byl osázen okrasný záhon uprostřed náměstí barevnými květinami. Našli se i tací,
kteří si čerstvé květiny vydloubli a použili zřejmě na své vlastní zahrádce.
V červnu byla nejprve provedena rekonstrukce stávající kanalizace a poté položena nová dlažba ve
spodní části Máchovy ulice. Během prázdninových měsíců byl vybudován nový chodník k zastávce
autobusu naproti základní škole a namalován nový přechod.
Protože městys neobdržel dotaci, o kterou žádal, bylo pouze započato s opravou střechy Památníku
Antonína Dvořáka. Práce, které provádí firma Kos, budou financovány z rozpočtu a rozloženy do
delšího časového období. Současně došlo i na nový nátěr věžičky.
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Nová autobusová zastávka byla vybudována u bývalého státního statku. Cestující ve směru do
Břešťan jsou tak chráněni před nepřízní počasí.
Před domem s pečovatelskou službou vyrostl nový dřevěný altán, aby měli obyvatelé v letních
měsících kde posedět.
V květnu připravily pracovnice úřadu tradiční sbírku pro Diakonii Broumov. Celoročně probíhá na
několika místech sběr plastových víček pro nemocné děti. Jejich prodejem získávají rodiny těchto dětí
finanční prostředky na rehabilitace nebo zdravotní pomůcky, které neproplácí zdravotní pojišťovna.
Kontejnery na použité oblečení umístěné před obchodním centrem již zmizely. Kolem nich byl často
nepořádek, když se někteří jedinci pokoušeli některé kusy vyndávat.

Kultura
Knihovna kromě své vlastní práce stále více využívá i kulturní centrum a organizuje různé zajímavé
besedy a přednášky. Z těch letošních můžeme jmenovat besedu s Jiřím Suchým, Václavem Větvičkou
nebo MUDr. Janem Cimickým. Zajímavá byla přednáška o bylinkách a při vyprávění o čokoládě jsme
mohli dokonce ochutnat nebo zakoupit různé druhy.
Vlastivědný kroužek Zlonicka pokračuje v organizování úspěšných kurzů trénování paměti. Na jaře
uspořádal výstavu obrazů pana Jiřího Corvina a v srpnu výstavu obrazů pana Františka Saifrta
z Velvar. Na faře proběhlo několik setkání při významných výročích a beseda o Indii. Několik koncertů
bylo organizováno jak v kostele, tak v Památníku. Úspěšná byla rovněž komentovaná prohlídka
zlonického kostela.
Šance pro slušné kromě vydávání vlastního časopisu pokračovala letos v dalších lekcích Volnočasové
univerzity. Uspořádala letos 2x sbírku pro opuštěné psi na Bouchalce. Dne 28. 9. proběhl další
Historický den, na kterém byla představena stará řemesla. Novinkou byla soutěž o nejchutnější
upečenou plněnou, kynutou buchtu, kterou vyhrála paní Marie Geringová. Součástí programu byl
den otevřených dveří na čističce odpadních vod a na skládkovém dvoře. Zájem o tyto objekty byl
minimální.
Velmi kladně hodnocený, ale opět málo navštívený, byl koncert harmonikářů Duo Ježek, který Šance
pořádala na začátku prosince v kulturním centru i s malým pohoštěním.
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Dne 14. prosince jsme měli možnost v rámci oslav Adventu si opět zazpívat koledy. Při této příležitosti
se v parčíku mezi Památníkem a školou konal i malý koncert hudební a základní školy. Po jeho
skončení byla v Památníku instalována výstava obrazů manželů Josefa a Dany Géringových. Zároveň
Ing. Jana Tůmová představila dva nové zlonické betlémy. Prvním je malý dřevěný betlém se siluetou
zlonického kostela a druhým je malovaný papírový vystřihovací betlém manželů Géringových se
zlonickými náměty.
Rozsvícení vánočního stromu na náměstí proběhlo v neděli 27. listopadu společně s malým
vystoupením žáků hudební školy.
V Baby clubu Korálek se děti s maminkami mohou scházet každou středu od 15 do 16,30.
Pedagogické vedení zajišťuje Ostrov Slaný, prostory zapůjčila základní škola, finančně přispívá městys.
O program pro děti i maminky se stará paní Lenka Geringová.

Železniční muzeum zahájilo svou již 20. sezonu v sobotu 23. dubna při příležitosti Řípské pouti
tradiční jízdou parního vlaku. Oblíbený cyklohráček, který již třetím rokem jezdí v letních měsících
o víkendech mezi Prahou a Slaným letos poprvé zajíždí v některých termínech i do Zlonic.
Příloha č. 4, 5

Školství
Mateřská škola Zlonice
Zápis do MŠ probíhal ve dnech 12. – 13. 4. Umístění dětí tentokrát neprovázely žádné problémy.
Během prázdnin došlo k opravě podlahy v jedné třídě a k zakoupení nových koberců.

Základní škola Zlonice
Zápis do 1. tříd se letos konal 6. února. V září nastoupilo 32 prvňáčků, školu tedy navštěvuje celkem
325 žáků.
Po několika letech marných pokusů získala letos škola konečně potřebnou dotaci od Středočeského
kraje a mohla začít celková kompletní rekonstrukce kuchyně, která už nevyhovovala po stavební ale
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ani hygienické stránce. Celá rekonstrukce byla velice náročná, protože se vše muselo stihnout během
dvou prázdninových měsíců. Nakonec vše vyšlo jen tak tak. Celková částka dotace činila 4 100 000 Kč.
Tradiční oblíbenou adventní akcí byla samozřejmě pohádka. Letos se jednalo o pohádku Princové
jsou na draka.
Příloha č. 6, 7

Sbor dobrovolných hasičů
Celkem 77x se během roku rozezněla siréna ohlašující událost, která si žádala přítomnost hasičského
sboru. Jednalo se o 31 požárů, 15 technických zásahů, 13 dopravních nehod, 14 x o zálohu na stanici
ve Slaném a 4 cvičení. Nechyběly ani dva plané poplachy. Během roku proběhlo také několik školení,
např. školení první pomoci u dopravní nehody, školení řidičů nebo práce s motorovou pilou.
Samozřejmostí je, že naše jednotka opět nechyběla na mnoha a mnoha kulturních, společenských
a charitativních akcích. Velitelem jednotky zůstává Ladislav Jirásek, jeho zástupcem je Petr Žebro.
Právě s ním otiskl Kladenský deník na začátku ledna zajímavý rozhovor.
Krajský úřad poskytl peněžní částku 244 000 Kč, 450 000 Kč přidalo Ministerstvo vnitra a naši hasiči
dostali nový dopravní automobil.
Příloha č. 8

SK Zlonice
Na nevyužívané ploše ve sportovním areálu fotbalového klubu začala v květnu loňského roku stavba
tenisového a nohejbalového kurtu. Jeden z hlavních iniciátorů Tomáš Smetana si dal za cíl financovat
celou stavbu pouze ze sponzorských příspěvků. Na nový kurt, který má rozměry 14,5 x 32 m a jehož
součástí je i krytá pergola sloužící jako zázemí pro sportovce, bylo potřeba sehnat 200 000 Kč. Ke
slavnostnímu otevření, na které byli pozváni sponzoři a představitelé městyse došlo 21. září.
Futsalisté vedou tabulku nejvyšší okresní soutěže.
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Sokol
Pro veřejnost je sokolovna otevřena prakticky každý den. Pondělí a čtvrtek patří aerobiku, středa
a neděle florbalu, ve čtvrtek probíhá zdravotní cvičení a cvičení rodičů s nejmenšími dětmi. V pátek se
scházejí hráči líného tenisu. Posilovnu je možné využít vždy po domluvě. Nově byly otevřeny i dva
nové oddíly pro děti: míčové hry a cvičení všestrannosti.
Sokol pořádá také celou řadu akcí od tanečních zábav přes Mikuláše a pálení Čarodějnic až
po Sokolení, kdy se za tropického počasí 25. 6. konal turnaj v nohejbalu a celodenní program pro děti.
Letos se také konal jarní bazárek.
Příloha č. 9, 10

Kynologové
Během celého roku byla velmi aktivní kynologická organizace. Kromě toho, že se na její členy můžete
obrátit o pomoc při výchově svého pejska, zúčastňují se i mnoha soutěží a výstav a 2x pořádali
zkoušky. Velice dobře si vede dorost, který dosáhl několika úspěchů. Častá a oblíbená jsou vystoupení
nejen na Městských slavnostech, ale i při dětských dnech, ve školkách apod. Pan František Šulek se se
svými psy podílel na vzdělávacím pořadu pro děti, který vysílala televize Déčko.

Činnost Městské policie Slaný – detašované pracoviště
Zlonice.
Bezpečnost ve Zlonicích je i nadále udržována pomocí tří složek. Jedná se o kamerový systém, státní
a městskou policii. Městská policie pracuje ve složení tří pracovníků, ke konci roku odchází do
důchodu pan Jemeljančik. MP přijala od občanů celkem 719 podnětů a po vyhodnocení situace bylo
učiněno 103 výjezdů. V oblasti veřejného pořádku bylo zjištěno 199 přestupků, jichž se ve většině
případů dopouštějí osoby bez pracovního poměru nebo pocházející ze slabších vrstev obyvatel.
Hlídka MP provedla v 16 případech odchyt toulavého psa, přičemž v 11 případech byl pes vrácen
majiteli, v 5 případech převezen do útulku na Bouchalce. Přestupky v dopravě činily méně častou
kategorii. Nesmíme zapomenout na hlídkovou službu při kulturních akcích a dohled na přechodu pro
chodce u školy před začátkem školního vyučování a na autobusové zastávce „U Dvora“ po jeho
skončení.
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Výročí osobností Zlonic
Antonín Dvořák – 1841 – 1904, 175 let od narození
Hudební skladatel, jeden z hlavních představitelů světové hudby.
Karel Douša – 1876 – 1944, 140 let od narození
Hudební skladatel, učitel na hudební škole.
Karel Pippich – 1849 – 1921, 95 let od úmrtí
Právník, sokolský funkcionář, organizátor hudebních a divadelních představení, zlonický rodák.
Julius Švácha – 1891 – 1964, 125 let od narození
Kronikář, ředitel školy.
Kníže Ferdinand Kinský – 1781 – 1812, 235 let od narození
Majitel zlonického panství od roku 1806. Mecenáš Ludwiga van Bethovena.
Kníže Rudolf Kinský – 1802 – 1836, 180 let od úmrtí
Zlonické panství spravoval v letech 1824 – 1836, důležitá osobnost počátků českého obrození.
Kněžna Karolína Kinská – 1782 – 1841, 175 let od úmrtí
Spravovala panství za nezletilého syna Rudolfa v letech 1813 – 1824.
Kněžna Vilemína Kinská – 1804 – 1871, 145 let od úmrtí
Vedla správu panství za nezletilého syna Ferdinanda v letech 1836 – 1855. Dala vystavět rodinnou
hrobku v Budenicích.
Václav Toman – 1896 – 1962, 120 let od narození
Zlonický malíř, rodák z Brňan u Bohušovic.
Karel Zelenka - 1893- 1966, 50 let od úmrtí
Předseda Vlastivědného kroužku Zlonicka, inicioval založení Památníku Antonína Dvořáka.
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Miroslav Hora - 1916 – 1992, 100 let od narození
Učitel, hudebník, divadelník, vedoucí Památníku Antonína Dvořáka.
Eduard Ingriš – 1905 – 1991, 25 let od úmrtí
Zlonický rodák, hudebník, cestovatel, mořeplavec.
Václav Müller – 1800 – 1871, 145 let od úmrtí
Významný puškař 19. století, patřil k osobním přátelům K. H. Borovského.
Václav Roštlapil – 1856 – 1930, 160 let od narození
Architekt, podle jeho návrhu byla vystavěna budova Strakovy akademie v Praze.
Josef Sedláček – 1848 – 1931, 85 let od úmrtí
Učitelský pomocník, hudebník, přítel A. Dvořáka.
Josef Šnapka – 1906 – 1976, 110 let od narození, 40 let od úmrtí
Ředitel zlonického kůru, autor řady církevních skladeb.

Různé
Místní podnikatel představil svůj návrh nového využití bývalého koupaliště. Rád by na tomto místě
postavil dům seniorů. Tato varianta sice nakonec nebyla přijata, ale přispěla k tomu, že se
o možnostech využití zanedbaného koutu v centru Zlonic začalo uvažovat.
Kladenský deník v červnu věnoval vzpomínku zlonickému občanu Jaroslavu Matourkovi, od jehož
nevyjasněného zmizení uplynulo 10 let.
Na konci října došlo k tragické dopravní nehodě v kaštanové aleji směrem ke sv. Isidoru. Na rovném
úseku z nevyjasněných příčin narazil do stromu 63 letý zlonický občan a svým zraněním na místě
podlehl.
Příloha č. 11
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V březnu otiskly Slánské listy vzpomínku na ochotnické divadlo ve Zlonicích v letech 1900 – 1911.
Příloha č. 12
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