zlonický
zpravodaj

www.zlonice.cz

září 2018

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

vání
čí. Nekončí však naše úsilí o vybudo
kon
é
tak
již
léto
hé
suc
a
rké
Ho
y.
Konec prázdnin je tad
svítí. Rovněž v části obce
na Vyšínku je dokončené, pěkně
ní
ětle
osv
é
ejn
Veř
.
žití
pro
ta
mís
lečnost
dobrého
opravu zámecké zdi nastoupila spo
Na
ní.
ětle
osv
é
ejn
veř
é
van
udo
u nádraží je nově vyb
e v Lisovicích, ve Břešťající od bytovek. Místní komunikac
ěřu
sm
ště
odi
sch
é
nov
i
je
udu
va opraví firma
KNŠ. Vyb
u Mostu. Zbylou část ulice Mácho
rnic
Ob
z
l
rku
He
a
firm
uje
bud
nech i ve Zlonicích
se dělí dvě společnosti
lečnost Štulík. O fasádu na škole
spo
ne
lek
zak
ky
dní
cho
na
,
bau
. Nejrozsáhlejší
Šturm
řáka zakrývá firma místní - pan Kos
Dvo
na
oní
Ant
íku
átn
Pam
na
u
z Vraného. Střech
akci vysoutěžilo sdružení
ace ve Břešťanech a Tmáni. Tuto
aliz
kan
ové
tlak
í
ván
udo
vyb
je
í
akc
ky, bude již “kopnuto“.
ji. Věřím, že až budete číst tyto řád
ale
pom
nej
ce
prá
u
jdo
Zde
.
kan
. Někde
Horák-Press
liknavostí úřadů poskytující dotace
í
žen
zdr
iklo
vzn
kde
Ně
lo.
adi
Hezky se nám to nahrom
vební akci dochází
však je, že se pracuje. Při každé sta
ité
lež
Dů
.
díla
ení
tov
zho
o
m
fire
Žádná
nezájmem
i vás proto požádat o shovívavost.
Chc
ch.
ucí
jdo
em
kol
ybu
poh
í
ván
chtě-nechtě k omezo
ybu.
ě bude stát za mírné omezení poh
stavba netrvá věčně a výsledek jist
me na 28. září již osmý
uje
rav
šné opět přip
slu
pro
cí
Šan
se
ně
leč
Spo
.
věk
člo
Nejen prací živ je
založení republiky a 700
n na dvě významná výročí - 100 let
ěře
zam
e
Bud
.
dne
ého
ick
tor
His
Sledujte, prosím,
ročník
ní oslavy proběhnou na náměstí.
lad
Zák
.
ích
nic
Zlo
o
y
ínk
zm
né
let od první písem
Těším se na setkání s vámi.
ročení do školních
plakáty s podrobným programem.
rok, popřál prvňáčkům úspěšné vyk
dý
kaž
o
jak
tak
ch
aby
,
olte
dov
Na závěr mi
m hodné žáky.
let. Rodičům pevné nervy. Učitelů
Mějte se hezky a třiďte odpad.

Antonín Chochola

Úřad městyse informuje...
Výpis usnesení z Rady
č. 15/2018 ze dne 1. 8. 2018
RMZ schvaluje:
- výsledek výběrového řízení na akci “ul. Máchova-II.etapa”,
Cheb s termínem nástupu 17. 8. 2018;
749, Libušín za 460 136 Kč bez DPH;
- odkoupení 4 ks obrazů Václava Tomana v celkové hodnotě
20 000 Kč od soukromé osoby;
- postup pro přidělení bytu č. 3 v č.p. 276 v k.ú. Zlonice s tím, že
bude po celkové rekonstrukci přednostně nabídnut vítězce
výběrového řízení s vyšším nájemným;
- vypracování 2 studií na revitalizaci bývalého koupaliště ve
Zlonicích, které vypracuje Ing.arch. Běloch, Alešova 854/24, Slaný
za 75 000 Kč;
- bezplatné zapůjčení stanů a setů SK Zlonice na Memoriál
Františka Havla dne 1. 9. 2018;
- úpravu hodnoty stravenky pro zaměstnance Úřadu městyse
Zlonice z 90 Kč na 100 Kč od 1. 9. 2018;
- záměr městyse Zlonice na směnu pozemků parc.č. 297/5 o
výměře 97 m2, parc.č. 48/5 o výměře 868 m2, oparc.č. 284 o
výměře 200 m2 a parc.č. 122/4 o výměře 1 345 m2 vše v k.ú.
Lisovice, za parc.č. 150/4 o výměře 1 146m2 , parc.č. 150/5 o
výměře 81 m2, 105/1 o výměře 2 597 m2 a 105/4 o výměře 309
m2 – vše v k.ú. Lisovice z důvodu narovnání majetkových vztahů
a postupuje k projednání do zastupitelstva;
- záměr městyse Zlonice prodat pozemek parc.č. 200/8 o výměře
1 685 m2 v k.ú. Zlonice, vedený na LV č. 10001 jako zahrada a
postupuje k projednání do zastupitelstva;
RMZ vyhlašuje výběrové řízení na byt č. 1 v č.p. 355 v k.ú.
Zlonice s termínem podání přihlášek do 17. 8. 2018 do 13:00
hodin.
RMZ stanoví minimální počet členů okrskových volebních
komisí:
OVK č. l – PAD Zlonice – 6členná vč. zapisovatele
OVK č. 2 – ÚMě Zlonice – 6členná vč. zapisovatele
OVK č. 3 – Břešťany – 4členná vč. zapisovatele
OVK č. 4 – Tmáň – 4členná vč. zapisovatele
OVK č. 5 – Vyšínek – 4členná vč. zapisovatele
Rada městyse Zlonice bere na vědomí:
- Oznámení SK Zlonice o pořádání taneční zábavy dne 1. 9. 2018.

Výpis usnesení z 17. zasedání
Zastupitelstva městyse Zlonice
ze dne 31. 5. 2017, konaného v KC Zlonice
Usn.č. 254
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje zapisovatelku Štroblovou Dagmar.
Usn.č. 255
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje ověřovatele zápisu
Průšovou Zdeňku a Čížka Rudolfa ml.
Usn.č. 256
Zastupitelstvo městyse Zlonice bere námitky Bc. Kratochvíla
Martina na vědomí.
Usn.č. 257
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje program 17. zasedání
zastupitelstva.

Usn.č. 258
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje Rozpočtové opatření
č. 2/2018.
Usn.č. 259
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření a podkladů závěrečného účtu
Městyse Zlonice za rok 2017.
Usn.č. 260
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje roční účetní závěrku za
rok 2017.
Usn.č. 261
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje Účetní odpisový plán
pro rok 2018, roční odpis v celkové výši 5 722 524,59 Kč.
Usn.č. 262
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje Smlouvu o vzájemné
spolupráci při plnění úkolů jednotky požární ochrany mezi
Městysem Zlonice a Obcí Beřovice s platností od 1. 6. 2018.
Usn.č. 263
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje Smlouvu o vzájemné
spolupráci při plnění úkolů jednotky požární ochrany mezi
Městysem Zlonice a Obcí Kmetiněves s platností od 1. 6. 2018.
Usn.č. 264
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje odprodej pozemku
par.č. 751/16 v k.ú. Zlonice o výměře 1 110 m2 – ostatní plocha
za cenu odhadu ve výši 33 255,60 Kč.
Usn.č. 265
Zastupitelstvo městyse Zlonice souhlasí se směnou stavebního
pozemku parc. č. 797 o výměře 9m2 v k.ú. Zlonice, za pozemek
387/87 o výměře 160m2, v k.ú. Zlonice. Administrativu spojenou
se směnou provede a uhradí Městys Zlonice.
Usn.č. 266
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje účetní závěrku MŠ
„Masarykovy dětské školky“ Zlonice za rok 2017 se ziskem 155
393,17 Kč a jeho rozdělení – částka 140 393,17 Kč do rezervního
fondu a částka 15 000 Kč do fondu odměn.
Usn.č. 267
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje v souladu s ust. § 47
zákona č. 561/2004 Sb. souhlas se zřízením přípravné třídy v ZŠ
Zlonice, okres Kladno a podání žádosti o souhlas se zřízením
přípravné třídy na příslušný Krajský úřad Středočeského kraje.
Usn.č. 268
Zastupitelstvo městyse Zlonice souhlasí s uzavřením smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti
a dohody o umístění stavby č. IE-12-6008489/VB/01 na akci
Zlonice - ul. Husova - obnova KNN, mezi Městyse, Zlonice a ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8.
Usn.č. 269
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje postup rady městyse ke
změně zhotovitele stavby VO na Vyšínku. Stavbu provede spol.
Ungerer s. r.o., Kladenská 749, 273 06 Libušín, bez výběrového
řízení za cenu vysoutěženou původním zhotovitelem.
Usn.č. 270
Zastupitelstvo městyse Zlonice pověřuje Radu městyse Zlonice
k jednání s p. Ladislavem Brindzejem, novým vlastníkem objektu
bývalého Interiéru, o prodeji domu čp. 567 ve Zlonicích. Případná
dohoda o prodeji bude předmětem schválení v ZMZ v září 2018.
Zastupitelstvo městyse Zlonice dále vzalo na vědomí:
- Zprávu o přípravě a průběhu investičních akcí;
- Zprávu o činnosti Rady a Úřadu městyse Zlonice.

Volby 2018...
Městys Zlonice
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
V souladu s ustanovením ustanovením § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995
Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
informuji o počtu a sídle volebních okrsků
volební strany, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva městyse Zlonice, které se
konají ve dnech 05. a 06. října 2018,
a
politické strany, politická hnutí, koalice a nezávislé kandidáty, jejichž přihláška k registraci pro volby do Senátu
Parlamentu ČR byla zaregistrována ve volebním obvodu, jehož součástí je městys, a kandidují pouze ve volbách do Senátu
Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 05. a 06. října 2018.
Počet okrsků: 5
Sídlem volebního okrsku č. l – ve Zlonicích je volební místnost - sál Památníku Antonína Dvořáka Zlonice – pro
voliče bydlící v ulicích:
Pippichova, Liehmannova, Husova, Žižkova, Miličova, Poděbradova, Chelčického, Palackého, Čechova, Nerudova,
U hřiště, Revoluční, Dvořákova, Komenského, nám. Pod lipami (celé) a celé Lisovice.
Sídlem volebního okrsku č. 2 – ve Zlonicích je zasedací místnost Úřadu městyse Zlonice – pro voliče bydlící v ulicích:
Kpt. Jaroše, Hálkova, Havlíčkova, Riegrova, Smetanova, Pejšova, Nádražní, Purkyňova, K Vypichu, Denisova,
Máchova, Alešova, Třebízského, Tyršova, Fügnerova, Tylova, Raisova, Vrchlického, Jiráskova, Bezručova, B. Němcové, Tomanova, Ingrišova.
Sídlem volebního okrsku č. 3 – ve Břešťanech je volební místnost v prostorách bývalého „Občanského výboru“.
Sídlem volebního okrsku č. 4 – v Tmáni je volební místnost v mobilní buňce na návsi ve Tmáni
Sídlem volebního okrsku č. 5 – ve Vyšínku je volební místnost v mobilní buňce na návsi ve Vyšínku.

Zasedání Zastupitelstva městyse Zlonice proběhne 13. 9. 2018 od 18 hodin v KC Zlonice.
Srdečně zveme všechny občany.

------------------------------------------------zde odstřihněte-------------------------------------------------

Odpovědní lístek pro majitele nemovitostí ve Břešťanech a Tmáni

_________________________________________________________________
Zavazuji se k připojení na veřejný vodovod v obci Břešťany a Tmáň.
jméno a příjmení ………………………………………………………………………………………
bytem
………………………………………………………………………………………
nemovitost
………………………………………………………………………………………
spojení
………………………………………………………………………………………
________________________________________________________
Tento odpovědní lístek bude sloužit k rozhodnutí, zda má obec zahájit přípravné práce pro
vybudování veřejného vodovodu ve jmenovaných místních částech obce. Lístek odevzdejte na Úřad
městyse Zlonice do 30. 9. 2018.
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Pohledem zastupitele...
PROČ A CO UDĚLAT LÉPE
Každý trochu životem zralý člověk to zná. Když máte
úspěch, kolotají okolo vás jako můry různí lidičkové,
plácají po ramenou. Široké úsměvy. Taky vám nabízejí
„pomoc“. Lidi, co vás nenávidí, si to jen drtí potajmu mezi
zuby, zalezlí pět metrů pod zem. Veřejně radši nic, přece
jen „je potřeba si dávat bacha, co kdyby…“. Maximálně
píšou anonymní příspěvky.
Sedíc v Radě městyse jsem jich za tu dobu přečetl
a vyslechl nespočet.
Na gaunery potřebujete velkou energii, zázemí, dobrou
náladu, vtip a pozitivní přístup, udržela mě jen
neskutečná podpora normálních lidí. Nedělal jsem
žádné strategické chyby – současný stav není jistě
k jásání, ale také to není žádný propadák. Po tolika
letech bych se mohl sám stát moralizující opozicí. Jenže
záleží, jak u toho vypadáte, jak to podáte, jakou energii
vyzařujete. Nevěřím v životě na smůlu, je to vše o práci
a inteligentním úsilí. Usiloval jsem v mandátovém
období o mnohé, ne vše se však podařilo. Příčin bych
mohl vyjmenovat povícero. Tou nejhlavnější však je
skutečnost, že se obec především soustředila na
tzv. „ velké akce“ typu kanalizace, sběrného dvora,
rekonstrukce a plynofikace MŠ nebo rekonstrukci ZŠ
(jídelna, přístavba). O privatizaci obecních bytů
nehodlám vůbec psát (snad jindy).
V uvozovkách menších akcí bylo taktéž dost, ale
z pohledu občanů nedostatečně. Téma tolik omílaných
chodníků je asi z tohoto pohledu nejvděčnější. Vím, že
každý ze zdejších občanů by byl nejraději, aby právě před
jeho domem byl krásný chodník, jiný by zase přivítal
rekonstrukci příjezdové cesty. Zvládnout oboje a zavděčit
se každému nejde. Otázkou také je, která z těchto věcí je
prioritní. Když to vezmu z mého pohledu, pak mě bude
nejdříve zajímat po čem, jak se lidově říká, šlapu a teprve
potom, po čem se svým vozidlem jezdím. Je pravdou, že
některé cesty potřebují rekonstrukci okamžitou. Jsme tu
od toho, abychom se pokusili tento neutěšený stav
napravit. Některé chodníky se již udělaly, některé se ještě
udělají. Jsem si vědom, že se mohlo udělat více, a proto i
letos budu prosazovat rekonstrukci chodníků především
tzv. páteřních ulic. Kontrolní výbor v této věci již provedl
vytipování chodníků, které jsou z pohledu současné
chůze nejvíce nebezpečné. Finanční rezerva je
dostatečná, abychom alespoň část z těchto chodníků
nebo cest rekonstruovali nebo udělali zcela nové.
Co mě však mrzí, je skutečnost, že je nám stále někým
předhazována nečinnost v této oblasti. Mrzí mě také to,
jak rychle občané zapomínají. V tomto roce mi bude 50
let, a když zalovím v paměti, co se v tomto směru v naší
obci od mého mládí změnilo, pak musím konstatovat, že
je tu za ta léta jen malý posun. Chodníky snad z doby
poválečné dosluhují - právě teď. V minulosti, co mi
paměť sahá, se jimi nikdo nezabýval. Nebylo potřeba.
A teď to má vedení radnice všechno rychle napravit? To
ZLONICKÝ ZPRAVODAJ

se to pěkně do lidí střílí. Na chodníky jistě nezapomí
náme a nezapomínáme ani na jiné věci, které mnohdy
nejsou vidět.
A jedna perlička nakonec. V lednu bylo započato
s výstavbou autobusové zastávky v ul. Kpt. Jaroše. Krátce
po zahájení prací přišlo písemné anonymní udání na
Středočeskou údržbu silnic s tím, že městys provádí
stavbu na jejím pozemku. Lidská chyba zapříčinila, že
SUS o tomto nebyla vyrozuměna, nicméně to nemění
nic na faktu, že tato věc byla vzápětí narovnána, a to
nejen ku prospěchu obou zúčastněných stran, ale také
aktivního udavače. A pak něco dělejte pro občany, když
se mezi námi najdou tací, kteří vám hází klacky pod
nohy. I to je bohužel ve Zlonicích současná situace.
Aspoň že cestující do Slaného nebudou muset stát na
dešti a budou se mít po letech konečně kam schovat.
Kdo vidí pouze chodníky a další věci nikoli, ten trpí
zřejmě nějakou oční vadou nebo ztrátou paměti. Rozumím však tomu, že na to občan zřetelně slyší více než
cokoli jiného.
Velkou překážkou, jak se ukázalo, je postoj Odboru
kultury. Příkladem budiž předpokládané vybudování
nového chodníku od ul. Máchova po ul. Ingrišova, kde je
plánováno položení tzv. zámkové dlažby. Památkáři tuto
variantu zavrhují a zatvrzele trvají na zachování
současného dlažebního materiálu. Důvodem je
především stavba farnosti a také skutečnost, že
historické jádro Zlonic bylo v roce 1988 vyhlášeno za
ochranné památkové jádro s „velkým množstvím
kulturních památek“. Památkáři dokonce prosazovali,
aby okrajové obrubníky byly žulové (1 obrubník =
cca 1000 Kč). Nikdo nechce ničit historii obce, ani ji nijak
výrazným způsobem měnit, ale v tomto případě nejde o
žádný zcela zásadní zásah. Když už byla zmíněna
farnost, pak je třeba říci, že před ní absentující chodník a
na zemi ložený šterk zřejmě nikomu nevadí. To ráz
budovy, jak se říká, nehyzdí. Nově vybudovaný chodník
na protější straně ulice, ale už zřejmě ano. A pak se hněte
z místa. Na tohle vám památkáři nedají ani korunu! Tak
si někdy říkám, proč to někde jde a u nás nikoliv, nebo je
to snad záměr? Ve Slaném je zcela nová Londa, plastová
okna jsou i na budovách kulturní hodnoty. Nedávno
jsem navštívil obec Blovice v Plzeňském kraji. Její
náměstí tvoří měšťanské domy a krásná historická
radnice. Hádejte, jaké má náměstí? Téměř celé
ze zámkové dlažby, živičného asfaltového povrchu
s tím, že pouze před samotnou radnicí je dlažba
z kostek. Prostě někde to jde! Čím se naruší historické
jádro Zlonic, když zde vznikne nový chodník ze zámkové
dlažby!? Hodně lidí asi kroutí hlavou nad definicí
“historické jádro“. Já taky. Jak to vše dopadne, na to si
musíme ještě počkat. Věřme, že zdravý rozum zvítězí a
bude nalezen kompromis.
<<Tomáš Smetana>>

Mohlo by vás zajímat...
VLASTIVĚDNÝ KROUŽEK ZLONICKA
INFORMUJE:
V měsíci září nabízíme následující akce:
- V sobotu dne 8. září bude přístupná od 15:00 do
18:00 hodin výstava spojená s prezentací publikace
Alexandr Bláha - kameník a restaurátor na Slánsku,
publikace, kterou každý návštěvník dostává. Prezentované práce jsou uspořádány do "poznávacích
okruhů", takže je možné postupně návazně je vidět
třeba i na výletě na kole po zdejší malebné kulturní
krajině.
- V sobotu dne 15. září je ve stejném čase poslední
den této výstavy, která je zajímavá pro všechny
návštěvníky - i pro ty mladé, co se vrátili z prázdnin,
protože jsou vystavena nejen kamenická díla, ale
hlavně dnes již vzácné pracovní nástroje ve značném
počtu, s kterými mistr kameník pracoval - pemrlice,
špachtle, zubaté kamenické sekáče, kamenické
paličky atd.
- Koncert "Pocta Antonínu Dvořákovi" - v sobotu 15.
září od 16:00 hodin bude v Památníku Antonína
Dvořáka proveden již tradiční koncert žáků
Hudebního Gymnázia Hl. m. Prahy.
- V pátek 21. září zveme všechny zájemce na další
ročník kurzů trénování paměti, vedených paní A.
Kratochvílovou, do učebny na zdejší faře, od 17:00
hodin.
Těšíme se na setkání s Vámi,
<<výbor Vlastivědného kroužku Zlonicka>>

Obnovení dětské pohotovosti
Počínaje sobotou 11. 8. 2018 obnovujeme provoz klasické dětské pohotovosti v Nemocnici Slaný.
Ordinační doba bude zatím každou
sobotu, neděli a státní svátek
od 12 do 18 hodin.
Mimo tuto ordinační dobu budeme
jako dosud ošetřovat akutní případy
a děti vyžadující hospitalizaci.

Krátká zpráva
O Zlonicích se píše v Česko lužickém věstníku v souvislosti s
Halašovým křížem. Ti, kteří sledovali jeho rekonstrukci, si jistě
vzpomenou na článeček, zveřejněný ve Zpravodaji před časem.
(Lib. Novotná, Vlastivědný kroužek Zlonicka)

VYPRÁVĚNÍ O ZLONICÍCH

(sestavil Julius Švácha, čteno v rozhlasové relaci roku 1958!)

Lipová stromořadí v obci
Nejstarší je v Liehmanově ulici. Roku 1892 byla
dokončena silnice do Beřovic a místo stávajících
stromů obec tam zřídila lipovou alej.
Brzy potom byly vysázeny lípy na náměstí a podél
potoka. Na náměstí umožnily umístění laviček.
Roku 1917(?) podél cesty pod beřovským lesíkem k
soše sv. Onofria vysázely 30 lip na paměť světové
války školní děti. Kdy byly vykáceny?
Majestátným místem pro alej bylo podél státní
silnice od tehdejšího dvora k rozcestí silnic do Šlapanic a k Izidoru, 40 lip nahradilo poškozenou alej
kaštanovou v r. 1918, kdy ředitel panství dal souhlas.
Poražené kaštany byly palivem pro chudé. První dvě
lípy sázely školní děti. Ulice od dvora ke Šlapanicům
byla nazvána Alej svobody.
Pátým místem byla Masarykova, dnes Nádražní
ulice. Lípy byly vysázeny r. 1924. Památná byla první
lípa na rozcestí, protože byla na paměť spisovatelky
Gabriely Preisové.
Po zbudování sokolovny r. 1922 bylo cvičiště ohrazeno a kolem hrazení bylo r. 1926 vysazeno 22 lip. Sázeli
i platili je činovníci Sokola. Prostranství před
sokolovnou bylo upraveno r. 1938, chodník
vybudován r. 1940, vysazeny lípy až ke Kosovům.
Vadily ale elektrickému vedení, sestřihovány, pak
pokáceny (místo nich r. 1957 vysazeny javory).
Některé kaštany k nádraží chřadly stářím, proto r.
1948 nahrazeny lipami.
Lípy na tehdejším tržišti (dnes hasičská zbrojnice)
vysázeny r. 1920, ty podél silnice už nejsou.
<<Upravila Lib. Novotná,
Vlastivědný kroužek Zlonicka>>
ZLONICKÝ ZPRAVODAJ

Z kroniky...
125 LET ZLONICKÉ ŠKOLY
Zlonická škola oslaví v letošním roce 125 let svého
trvání. Během těchto let prošla obrovskou proměnou, ale my si dnes připomeneme právě její začátky.
Jaroslav Benda se narodil ve Zlonicích čp. 102 v roce
1887 jako čtvrté dítě v rodině cihlářského mistra
Václava Bendy. Na svoje dětství podrobně vzpomíná
ve svých pamětech. Pochopitelně nechybí ani
zmínka o prvních školních krocích.

škola v roce 1922

Dne 9. září 1893 počal jsem choditi do obecné školy
ve Zlonicích. Toho roku právě dostavěli a otevřeli
novou školu, takže jsem začal do této choditi.
V 1., 2. a 3. třídě učil mě řídící učitel Heveroch Frant.,
otec věhlasného universitního profesora pro obory
duševní MUDr. Heverocha v Praze. Ve 4. té třídě v I.
i II. oddělení učil mě švagr Václav Pavlásek, v 5. té
třídě Jan Kišek. Náboženství mě učili kaplanové
Václav Tvrdý, Josef Moldan, Frant. Komárek. Farářem
byl Josef Kurz (do 1898) a potom Frant. Kraus. Farář
Kurz nám dával, když jsme ho pozdravili „Pochválen
Pán Ježíš Kristus“ a políbili mu při tom ruku, vždy
krejcar. Tak jsme my kluci velmi pilně zdravili. Děkan
Frant. Kraus byl mi velkým příznivcem a při mých
historických pracích velkým podporovatelem. Chtěl,
bych byl knězem, že jsem nadaným, a že by mě
studie umožnil, ale pro mou mladou a nespoutanou
povahu k tomu nedošlo. Mně se líbilo povolání otce
a dědy: cihlářství, a také jsem se mu věnoval.“
Jedním z učitelů působících na nové zlonické škole
byl, jak už víme z vyprávění Jaroslava Bendy i Václav
Pavlásek. Narodil 5. 6. 1864 v obci Třitím v tehdejším
okrese Týn nad Vltavou. Umístěnka do zlonické školy
se mu stala osudnou.
Učitel Václav Pavlásek se zamiloval. Na tom by
nebylo nic divného, bylo mu 31 let a byl svobodný.
Problém byl v tom, že jeho vyvolené bylo pouhých
15 let. Pan učitel nebyl také jediný, kdo si na krásnou

blondýnku myslel. Jeho sokem v lásce nebyl nikdo
jiný, než syn samotného Karla Müchla. Karel Müchl
byl velice významný muž, neboť zastával funkci
ředitele panství Kinských ve Zlonicích a zároveň byl
ředitelem cukrovaru. Bylo jasné, že se svým sokem
se Václav Pavlásek nemůže srovnávat ani
postavením, ani finančními možnostmi. Naštěstí
pro něj, neměl mladý pán Müchl právě nejlepší
pověst a rodiče mladičké Olinky nebyli tomuto
přátelství nakloněni. Pan učitel se proto rozhodl na
nic nečekat a jednat. 26. srpna 1896 si v kostele
sv. Jindřicha v Praze bere šestnáctiletou Olinku
Bendovou za manželku a už na začátku března příští
roku se manželům narodí první dcera. Přes velký
věkový rozdíl, prožili spolu dlouhé a krásné manželství. Prý přímo pohádkové. Dcera Olina pracovala
ve Slaném jako lékárnice, syn Václav byl chirurgem,
později si společně se ženou, také lékařkou ve
Slaném, otevřel svoji ordinaci. Poslední syn Zdeněk
zemřel ještě v dětském věku. Na odpočinek odcházel
Václav Pavlásek ze školy v Kvílicích a zbytek života
prožil se svojí ženou ve Slaném, nablízku svým
dětem. Zemřel 3. 5. 1944 v 80 letech. Krátce po jeho
smrti napsal jeho zeť Josef Čížek, starosta slánského
Sokola v jednom z dopisů: „Byl to vzácný, opravdový
a veskrze dobrý člověk. Všichni ho želíme a jeho
památku poneseme ve vzpomínkách na to jeho
poctivé jihočeské srdce a jeho starostlivou péči o
celou rodinu.“
<<Josef Neumann - kronikář>>

ZLONICKÝ ZPRAVODAJ

Mohlo by vás zajímat...

Kalendář akcí

Září

Kalendář akcí
1. 9. 2018 od 9:00 hod. - X. ročník Memoriálu Františka Havla - areál SK Zlonice
1. 9. 2018 od 20:00 hod. - Open-air taneční zábava - areál SK Zlonice, hraje skupina Paradoksy
8. 9. 2018 od 9:00 hod. - Oslavy 700 let obce Páleč
13. 9. 2018 od 18:00 hod. - 18. zasedání Zastupitelstva městyse Zlonice - KC Zlonice
15. 9. 2018 od 16:00 hod. - Koncert - Pocta A. Dvořákovi - Památník A. Dvořáka
21. 9. 2018 od 17:00 hod. - Kurz trénování paměti - fara Zlonice
28. 9. 2018 od 14:00 hod. - Historický den - náměstí městyse Zlonice

AlzaBox je konečně ve Slaném
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Slaňáci mají novinku, která jim
zjednoduší nákupy. Společnost
Alza.cz zabývající se zejména prodejem elektroniky i přes internet,
poskytuje od minulého týdne ve
Slaném novou službu. Pro objednané
zboží si nyní nemusíte jezdit až do
Prahy či do Kladna, vyzvednete si ho
přímo v AlzaBoxu. Ten je instalován u
zdi Kauflandu vlevo u vchodu vedle
stánku se zmrzlinou.

!! od 7. do 21. 9. bude v knihovně dovolená !!
Ostatní dny bude normální provoz – >
PO a ČT:11:00 – 17:00 h a PÁ: 10:30 – 16:30 h.
Zároveň připomínám tímto všem zájemkyním
o další lekce jógy, že začínáme už v úterý 4. září od
17,30 hodin v tělocvičně ZŠ za stejných podmínek...
Krásné dny, a pokud už jste opět v práci nebo ve
škole, přeji úspěšné zdolávání pracovních i školních
úkolů a plnou náruč dobré pohody.
<<M. Srbková>>

OBRAZEM
Informujeme...

ZDENĚKIMBR

AUTODÍLY | SERVIS | PNEU

AUTOSERVIS

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA

AUTODÍLY

DOPLŇKY

Kompletní sortiment originálních
i neoriginálních dílů pro české i
zahraniční vozy

Autokosmetika, autodoplňky,
autochemie, motorové oleje,
kapaliny aj.

KONTAKT

601 352 350

Jiráskova 419, Zlonice
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