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Úřad městyse informuje...
Výpis usnesení z Rady
č. 16/2018 ze dne 22. 8. 2018
RMZ schvaluje:
- Nájemní smlouvu na pronájem objektu čp. 19 v k.ú. Zlonice –
varhaníkovna mezi Římskokatolickou farností Zlonice, Pejšova 47
a Městysem Zlonice, Nám. Pod Lipami 29, na dobu určitou od 1.
1. 2019 do 31. 12. 2039 s tím, že nájemné nebude hrazeno na
účet pronajímatele, ale bude proinvestováno nájemcem na
opravách předmětu nájmu, především střechy a pláště budovy;
- výsledek výběrového řízení na byt č. 1 v čp. 355 ve Zlonicích a
byt přiděluje za měsíční nájemné ve výši 2 950 Kč od 1. 9. 2018;
- za úklid společných prostor v čp. 425 odměnu ve výši
1000 Kč/měsíčně s tím, že částka bude nájemníkům rozúčtována
do nájmu;
- záměr směny pozemku parc. č. 142/2 o výměře 1 460 m2 v k.ú.
Vyšínek ve vlastnictví Městyse Zlonice za pozemek parc. č. 455/1
o výměře 1076 m2 v k.ú. Zlonice ve vlastnictví soukromé osoby.
RMZ povoluje:
- Českému rybářskému svazu MO Šlapanice provedení kontrolního odlovu na rybníku V Brůdku ve Zlonicích v termínu říjen –
listopad 2018.
RMZ bere na vědomí:
- informaci MŽP o zamítnutí rozkladu společnosti Brine a.s., Praha
1 zastoupené společností GET s.r.o., Perucká 11a, Praha 2 proti
rozhodnutí MŽP o zamítnutí žádosti odvolatele o stanovení
průzkumného území Slaný 1,2, pro zvláštní zásah do zemské
kůry a pro průzkum mineralizovaných vod. Řízení bylo zastaveno,
odvolání je nepřípustné.

Výpis usnesení z Rady
č. 17/2018 ze dne 5. 9. 2018
RMZ schvaluje:
- Příkazní smlouvu s Ing. Robertem Klementem, bytem Hlubany
123, 441 01 Podbořany, na výkon autorského dozoru při stavbě
kanalizace Břešťany-Tmáň za 400 Kč/hod. bez DPH;
- zakoupení 10 ks venkovní vánoční dekorace za 46 000 Kč;
- zaplacení příspěvku na fotbalový turnaj Osadnímu výboru
Břešťany ve výši 3 690 Kč, který proběhl 25. 8. 2018;
- MS ODS Zlonice pronájem celkem 40 lamp VO k umístění
plakátů o rozměrech 40x60cm v období od 15. 9. 2018 – 7. 10.
2018 v obcích Břešťany, Lisovice, Tmáň, Vyšínek a Zlonice v
ulicích Nádražní, Dvořákova, Komenského, Pippichova, Kpt.Jaroše, Revoluční a Pejšova za 1 týden formátu A2/10 Kč/ks, tj. za
celkovou částku za 3 týdny ve výši 1 200 Kč.
RMZ ruší smlouvu s Českou spořitelnou na terminál na bezhotovostní službu.
RMZ souhlasí se zapojením Základní školy Zlonice, okres Kladno
příspěvkem.
RMZ bere na vědomí Výroční zprávu ZŠ Zlonice, okres Kladno
za školní rok 2017/2018.

Usnesení z 18. zasedání
Zastupitelstva městyse Zlonice,
konaného dne 13. 9. 2018 v KC Zlonice
Usn.č. 271
ZMZ schvaluje zapisovatelku Štroblovou Dagmar.
Usn.č. 272
ZMZ schvaluje ověřovatele zápisu Smetanu Tomáše a Šafnera
Ladislava.
Usn.č. 273
ZMZ schvaluje doplnění programu o bod „Odsouhlasení
odpisového plánu ZŠ Zlonice na elektrický komposter Green
Good GG-02 v období od 1. 7. 2018 do 1. 7. 2026“.
Usn.č. 274
ZMZ schvaluje program 18. zasedání zastupitelstva.
Usn.č. 275
ZMZ bere kontrolu plnění usnesení ze ZMZ 17/2018 na vědomí.
Usn.č. 276
ZMZ schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018.
Usn.č. 277
ZMZ schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví Městyse Zlonice
parc.č. 122/4 o výměře 1 345 m2, parc.č. 284/2 o výměře 200 m2,
parc.č. 48/5 o výměře 868 m2 a parc.č. 297/5 o výměře 97 m2 –
vše v k.ú. Lisovice o celkové výměře 2 510 m2 za pozemky ve
vlastnictví SJM Mgr. Jana Tůmy a Ing. Jany Tůmové parc.č. 150/4
o výměře 1 146 m2, parc.č. 150/5 o výměře 81 m2, parc.č. 105/4
o výměře 309 m2 a parc.č. 105/1 o výměře 2 597 m2, všechny v
k.ú. Lisovice o celkové výměře 4 133 m2.
Usn.č. 278
ZMZ schvaluje Smlouvu o vzájemné spolupráci při plnění úkolů
Jednotky požární ochrany mezi Městysem Zlonice a obcí
Královice s platností od 1. 10. 2018 za roční úplatu 15 000 Kč.
Usn.č. 279
ZMZ schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-6014335/SOBS
VB/002.
Usn.č. 280
ZMZ schvaluje odkoupení pozemku parc.č. 266/9 v k.ú. Zlonice
o výměře 52 m2 za cenu 200 Kč/m2 od pana Ladislava Brindzeje,
bytem nám. Krále Vladislava 4, 273 24 Velvary.
Usn.č. 281
ZMZ schvaluje v souladu s ustanovením § 23 odst. 4) a 5) zákona
č. 561/2004 Sb. povolení výjimky v počtu žáků ve 3. třídě
a přípravné třídě v Základní škole Zlonice, okres Kladno pro
školní rok 2018/2019.
Usn.č. 282
ZMZ schvaluje Nájemní smlouvu uzavřenou mezi Římsko-katolickou farností Zlonice a Městysem Zlonice na pronájem budovy
č.p. 19 v ulici Liehmannova ve Zlonicích. Smlouva je uzavřena na
období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2039. Nájemné ve výši 40 000 Kč
ročně nebude odváděno na účet pronajímatele, ale bude
proinvestováno nájemcem na opravách předmětu nájmu.
Usn.č. 283
ZMZ schvaluje Odpisový plán na elektrický kompostér Green
Goon GG-02.
Usn.č. 284
ZMZ bere informaci o přípravě a průběhu investičních akcí na
vědomí.
Usn.č. 285
ZMZ bere zprávu o činnosti Rady a Úřadu městyse na vědomí.

Úřad městyse informuje...
Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta Městyse Zlonice podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1) Volby do Zastupitelstva městyse Zlonice a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se uskuteční:
V pátek 5. října 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
V sobotu 6. října 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
2) Místem konání voleb:
Ve volebním okrsku č. l – ve Zlonicích je volební místností sál Památníku Antonína Dvořáka Zlonice – pro voliče s trvalým
pobytem v ulicích:
Pippichova, Liehmannova, Husova, Žižkova, Miličova, Poděbradova, Chelčického, Palackého, Čechova, Nerudova, U hřiště,
Revoluční, Dvořákova, Komenského, nám. Pod lipami (celé) a celé Lisovice.
Ve volebním okrsku č. 2 – ve Zlonicích je volební místností zasedací místnost Úřadu městyse Zlonice – pro voliče s trvalým
pobytem 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 a
Ingrišova.
Ve volebním okrsku č. 3 – ve Břešťanech je volební místnost v prostorách bývalého „Občanského výboru“ – pro voliče s trvalým
pobytem ve Břešťanech
Ve volebním okrsku č. 4 – v Tmáni je volební místnost v mobilní buňce na návsi ve Tmáni – pro voliče s trvalým pobytem ve
Tmáni
Ve volebním okrsku č. 5 – ve Vyšínku je volební místnost v mobilní buňce na návsi ve Vyšínku – pro voliče s trvalým pobytem
ve Vyšínku
3) Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky popřípadě státní
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
4) Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
5) Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič
občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

Oznámení občanům
Oznamujeme všem občanům, kteří mají
Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod s Městysem Zlonice, že ve dnech 22.
- 24. října 2018 bude probíhat odečet vodoměrů. Pokud v těchto dnech nebudete doma,
nechte opis vodoměru na viditelném místě
nebo stav nahlaste na telefon 312 591 101 nebo
e-mail: hemzova@zlonice.cz, nejpozději do
29. 10. 2018.
Pokud stav vodoměru nebude nahlášen do
termínu, bude spotřeba vody účtována dle
vyhlášky, tzn. 35 m3/osoba/rok.
Děkuji.
<<Lenka Hemzová, místní poplatky>>

Zavedení slev jízdného
Pozor!!!
Od 1. září 2018 došlo k zavedení celostátních slev na
jízdném pro děti (6-18 let), studenty (18-26 let)
a seniory (65-70 let) ve vlacích ČD a příměstských autobusech PID a to ve výši 75 % slevy z plnocenného jízdného!
Sleva na jízdném bude poskytována na jednotlivém i
předplaceném jízdném, a to ve vnějších (mimopražských)
pásmech a také v dojezdových pražských pásmech 0 a B.
Změna času
V neděli 28. 10. dojde ke změně času - hodiny si ve 3 hod.
ráno posuneme zpět o hodinu na 2 hod.
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Napsali jste nám...
ZLO-NICE
Asi nikoho nepotěším, ale při čtení všech těch
agresivních předvolebních článků jsem došel k
závěru, že název Zlonice vznikl jako složenina mající
poutníkům naznačit, že jde o zlo oblečené do krásy.
Zastupitelskou funkci jsem opustil, tedy mi nenáleží
kázat, ale přeci jen považuji za morální povinnost
odstoupivšího, vámi zvoleného zastupitele, sdělit
vám touto cestou můj pohled obyčejného člověka
žijícího již 6 let opět v nejmenším satelitu, Lisovicích.
Pohled především na výkřiky o tom, jak se všechno
dělá teď, před volbami.
První věcí, která mě ve Zlonicích trápila, byla před
mnoha lety fušersky provedená pokládka vodovodu v
Tyršově ulici, která její střed změnila v polní cestu.
Nejen, že jsme od té doby nemohli doma v létě
otevřít okno a naši návštěvníci projížděli blátem, ale
prášilo se výrazně i u hřiště sokolovny, kde sportovali
dospělí i jejich děti. Za vedení radnice ODS se nestalo
nic, nyní jsou tam zpět „kočky“. Ano, před volbami,
protože dříve to nikdo neudělal.
Druhou věcí byl můj odpor k samovolnému osázení
svahu u nakládkového prostoru nádraží. Občan byl
pochválen za iniciativu, zatímco nám se na výtopně,
kde jsme tou dobou měli exponáty, začaly s růstem
křovisek množit krádeže, omezilo se parkování při
akcích. Jak rostly stromky, začala být přístupová
cesta k nádraží (dříve alespoň mírně osvětlovaná
lampami v kolejišti) stále temnější. Přestože už tam
dávno na vlak nechodím, dcera vyrostla a odstěhovala se, tedy ji tam ve tmě už nikdo nezmlátí, těším se z
toho, že budou mít lidé využívající veřejnou drážní
dopravu při své cestě k nádraží opět světlo. Proč
předchozí vedení nezamezilo zatemnění pokračování Nádražní ulice porostem, nevím. Tohle tam postavilo osvětlení.
Poslední věcí, která je také před volbami, je cesta po
lisovické návsi. Tam je ta předvolební teorie nejpikantnější. Tu druhou – hlavní, vydláždili vězni koncentračního tábora Terezín v době, kdy byla naše
zem na dálku řízena z Berlína. Tehdy se výrazně
proměnila i celá náves. Od roku 1960, kdy byly Lisovice připojeny ke Zlonicím, mohl každý (před volbami
nebo po nich) vyřešit jakkoli tu druhou, která se
pravidelně po velkém dešti měnila v potok. Stalo se
tak až za vedení městyse panem starostou Chocholou roku 2018 – vím, před volbami.
Uvědomuji si, že se jedná se o jednostranný pohled.
Také jej nikomu nevnucuji. Zastupitelskou funkci za
Šanci pro slušné jsem ze známých důvodů před 2 lety
složil, tedy jsem asi ten poslední, kdo by měl potřebu
podkuřovat současné koalici. Ale ač kvapem stárnu,
nejsem ještě postižen ztrátou paměti. A tradičně
nesnáším praní špinavého prádla jinde, než doma,
například ve Slánských listech. Takže mi vlastně
nezbývá (KSČM kandidátku nepostavila), než volit
ZLONICKÝ ZPRAVODAJ

toho Tondu Chocholu, se kterým sice v mnoha
věcech nesouhlasím, ale vždy se ke mně choval
zpříma, nikdy nás nepodrazil a ani teď nepodlehl
předvolební hysterii nad rámec komunikace v tomto
čistě místním zpravodaji. Věřím, že mne pochopíte.
<<Tomáš Čech>>
KRÁTKÁ ZPRÁVA PRO PAMĚTNÍKY
Starší generace má v paměti malbu auta na zdi
domu pokrývače Kosa v Nádražní ulici.
Jen jsme se dlouho domýšleli, kdo a pro koho to
maloval.
Máme potvrzeno, že to maloval Václav Franc pro
autodopravce Heřmana.
Paní Stehnová je vnučkou V. France - dala nám k
dispozici domovský list s údaji:
Václav Franc, mistr malířský a natěračský, nar. roku
1896 v Jarpicích, získal domovské právo v městečku
Zlonice roku 1946.
Za spolupráci děkuje paní Stehnové, paní Černé a
Alex. Černému.
<<Lib. Novotná>>
VYPRÁVĚNÍ O ZLONICÍCH
(text Julius Švácha)

Radnice stará a nová...
Plán první radnice je uložen v archivu Zlonic. Vypracoval ho Josef Hornický, zednický mistr zlonický.
V přízemí bylo skladiště tržních rekvizit a byt pro
policajta, do 1. patra byl vchod od Novotných č.30 tam byla kuchyňka, kancelář a arest (vězení). Plán byl
vypracován roku 1819.
Později už radnice asi nevyhovovala a bylo uvažováno o její rekonstrukci. Plánek vypracoval r. 1841
panský stavitel Ant. Mexbauer - ale k provedení
nedošlo. Další plány a rozpočet vytvořili stavitel
Šoula (12 300 zlatých) a Václav Fajgl (11 878 zlatých).
Hlasováno bylo 7 hlasy pro plán Šouly a 8 pro Fajgla.
Předtím ještě proběhla jednání zastupitelstva o
postupném zbourání: nejdříve sklepa pod kovárnou s
bramborami pro místní vinopalnu, pak se uvažovalo
o stavbě chudobince a ponechání staré radnice.
Chudobinec č. 210 postaven r. 1885.
Aby nová radnice byla v regulační čáře, byly koupeny
domky č. 136 Jos. Raichlové a č. 28 Anny Reitlerové a
zbourány.
Nová radnice byla postavena r. 1887 podle plánu V.
Fajgla, ale za vyšší cenu (13 941 zl.), protože přibyla
cena za bourání radnice a dvou koupených domků.
Hynek Tanzer předal do obecní pokladny státní i
privátní dluhopisy.
Starostou byl tehdy Václav Náprstek, zlonický poštmistr.
<<Upravila Lib. Novotná,
Vlastivědný kroužek Zlonicka>>

Mohlo by vás zajímat...
VLASTIVĚDNÝ KROUŽEK ZLONICKA
INFORMUJE:
Výstava Alexandr Bláha, kameník a restaurátor byla
pro veřejnost ukončena dne 15. 9. 2018.
Dostalo se nám té cti, že dne 18. září při jednání
Kladenského vikariátu na zdejší faře pan farář Cyril
Kubánek představil přítomným jak publikaci k
výstavě A. Bláhy, tak i práci M. Hory Zlonice - Jedna z
kolébek české hudby. Při jednání obdržel naše publikace i přítomný zde ve Zlonicích pan arcibiskup
pražský pan kardinál Dominik Duka, který nám
vzkázal poděkování, které nás těší.
<<Kateřina Baráková, VKZ>>
ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Prázdniny utekly jako voda a začal nám nový
školní rok. Jeho hektický začátek máme za sebou. Co
je ve škole nového?
Předně nelze přehlédnout novou fasádu, která
dlouhá léta působila nevábně a volala po opravě.
A nyní se konečně dočkala. Žádná taková oprava se
neobejde bez překážek a neplánovaných situací a do
toho ještě spadáme do památkového ochranného
pásma. Jestli si někdo myslí, že to bylo jednoduché,
plete se. Žádné hup, šup, štětec, barva. Ale poctivá
práce pod dohledem památkářů přinesla své ovoce.
Rád bych tímto poděkoval pánům Patčovi, Ottovi
a jejich spolupracovníkům za odvedenou práci, která
se protáhla právě díky neplánovaným komplikacím
a konzultacím s památkáři. Ale kde je vůle, najde se
i cesta a my se nyní můžeme kochat pohledem na
pěknou školu. Chybí poslední část fasády, ta, kterou
vidíte při příjezdu do Zlonic od Slaného. Pokud
nenastane nic mimořádného či převratného, bude
se pokračovat příští rok, kdy plánujeme dokončení
fasády vč. přístavby. Ale tak jako každé 4 roky budou
volby a ty ukáží budoucí směřování městyse a jeho
priority.
Ovšem fasáda nebyla jedinou prováděnou prací
během prázdnin. Díky příspěvkům okolních obcí
a SRPŠ došlo ke kompletní výměně kabeláže
a zařízení WIFI sítě, která již nedokázala vyhovět
zátěži. Dále jsme přistoupili k radikálnímu řešení
v podobě výměny odpadního podtrubí na chodbě
1. stupně, kde řadu let docházelo k problémům,
jejichž řešení bylo vždy jen chvilkové. Nyní jsme toto
potrubí vykopali, zcela nahradili a obnovili zazděnou
revizní šachtu. Dále jsme vyřešili likvidaci biologického odpadu z naší školní jídelny tak, jak nám
nařizuje zákon. Byl pořízen a osazen speciální kom-

postér, který na základě biologických postupů
dokáže zredukovat za 24h až 90% objemu odpadu.
Nové výmalby se dočkala tělocvična, která sice za
minulého vedení městyse prošla přestavbou, ale
nepříliš zdařilou. Následky odstraňujeme dodnes.
Nyní byla vyměněna elektroinstalace a osvětlení.
Toto jsou ty větší realizované akce, ale samozřejmě
byly prováděny i další menší údržbářské práce,
kterými se snažíme zlepšovat stav a prostředí školy.
Na závěr bych se s vámi rád podělil o dobrou
zprávu. Stejně jako v minulém školním roce se nám
podařilo být součástí pokusného ověřování
„Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“,
které financuje Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy. Celkem jsme získali 250 tisíc Kč.
Peníze byly určeny na exkurze a vzdělávací programy
vybraných institucí a náklady spojené s jejich
návštěvou. Díky této podpoře bylo realizováno 20
exkurzí, kterých se zúčastnilo 339 žáků. I letos se
naši žáci mohou těšit na zajímavá a nově vybraná
místa, která zdarma navštívíme, jelikož jsme oněch
250 000 Kč získali opět. A tak zavítáme třeba i do
Olomouce. Zajímavého města, kam bychom se za
běžných okolností díky finanční náročnosti nikdy
nepodívali.
<<Jan Tůma, ředitel ZŠ>>
ROZPISY ZÁPASŮ SK ZLONICE
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo

Podzimní část - "A" mužstvo
29.9. 16:30 Pozdeň
Zlonice
6.10. 16:00 Zlonice
Černuc
14.10. 16:00 Velvary B
Zlonice
20.10. 15:30 Zlonice
Kročehlavy
27.10. 14:30 Švermov
Zlonice
3.11. 14:00 Zlonice
Slovan Kladno
10.11. 14:00 Zvoleněves
Zlonice
17.11. 13:30 Zlonice
Zichovec

Podzimní část - "B" mužstvo
6. kolo
30.9. 16:30 Dubí B
Zlonice B
7. kolo
7.10. 16:00 Zlonice B
Černuc B
8. kolo 14.10. 16:00 Slatina
Zlonice B
9. kolo 21.10. 15:30 Zlonice B
Pletený Újezd
10. kolo 28.10. 14:30 Třebichovice Zlonice B
11. kolo 4.11. 14:00 Zlonice B
Neuměřice B
12. kolo
11.11.
volno
13. kolo 18.11. 13:30 Zlonice B
Zichovec B
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Z kroniky...
STOLETÉ VÝROČÍ ZALOŽENÍ REPUBLIKY
Chceme-li si připomenout vznik samostatné republiky, musíme se vrátit do období 1. sv. války, kdy
jsme byli ještě součástí Rakouska-Uherska. Právě
v prvních letech války začal sílit tlak některých
našich protihabsbursky orientovaných politiků. Na
popud T. G. Masaryka byl založen spolek Mafie.
Masaryk byl v té době poslancem Říšské rady
a myšlenka na samostatnost u něj nebyla ničím
novým. Pro jeho politické názory byl na něj dokonce
vydán zatykač. Po svém odchodu do ciziny začal
organizovat zahraniční odboj. Pro myšlenku
vytvoření nového Československého státu se snažil
získat podporu západních mocností. Velkou posilou
pro jeho úsilí se po svém odchodu do emigrace stal
Eduard Beneš. Třetí vůdčí osobností byl slovenský
astronom Milan Rastislav Štefánik, žijící již několik
let ve Francii. Ten zprostředkoval cenné politické
kontakty, proto mohla být v Paříži založena Česká
národní rada, jejímž předsedou se stal T. G. Masaryk.
Štefánik se stal zároveň zakladatelem českého
vojska. Stát, který dosud oficiálně neexistoval, už
měl své vlastní vojsko, které se stalo další výraznou
politickou podporou na cestě k samostatnosti.
Vojenské legie začaly vznikat od roku 1917 z
válečných přeběhlíků a zajatců. Zasáhly do bojů na
východní i západní frontě. Ruská legie čítala 60 – 70
tisíc mužů, francouzská 10 tisíc a italská 20 tisíc.
Zatímco v cizině už bylo dosaženo několika dílčích
úspěchů, český a slovenský domácí politický tábor
zůstával dlouho pasivní. Teprve na jaře roku 1917 byl
Českému poselstvu na říšské radě předložen Manifest spisovatelů s požadavkem federalizace říše
a autonomie českých zemí ve spojení se Slovenskem. Zde se do popředí dostává další významná
politická osobnost - předseda agrární strany Antonín
Švehla. Vyvrcholením národně osvobozeneckého
boje bylo vyhlášení generální stávky na 14. 10. 1918.
Hroutící se monarchie nebyla již schopna toto hnutí
silou potlačit. Naopak po prohrané válce byla tzv.
Dohodou nucena podepsat přijetí mírových podmínek. Dohodu tvořily vítězné státy – Rusko, Francie a Anglie. Pod dojmem podepsání této smlouvy
zaplavili Pražané 28. 10. 1918 ulice a provolávali slávu
České republice. Národní výbor vyhlásil urychleně
samostatnost a klidnou cestou se ujal moci.
V prvních prezidentských volbách 14. listopadu byl
zvolen T. G. Masaryk, který se do vlasti vrátil teprve
21. 12.
V roce 1920 proběhlo první samostatné sčítání lidu.
V nové republice žilo více než 13 milionů obyvatel.

Čechů bylo téměř 7 milionů, Slováků necelé 2 miliony, zatímco Němců více než 3 miliony. Další menšiny
tvořili Maďaři, Poláci, Rusíni, Rusové, Ukrajinci a
Židé. Ve stejném roce vznikla československá ústava, jedna z nejdemokratičtějších v tehdejší Evropě. Ani jí se ovšem nepodařilo vyřešit
národnostní problémy a dosáhnout toho, aby všechna etnika, která zde žila, přijala nový stát za svůj
domov. Zápory této skutečnosti se měly bohužel
velmi brzy ukázat v plné míře.
<<Josef Neumann, kronikář>>

KNIHOVNA 1848 – 2018
Historie
- 29. 10. 1848 - otevření veřejné knihovny a čítárny –
byla pobočkou pražského spolku Slovanská lípa.
- Březen 1849 – spolek SL byl rozpuštěn a majetek
zapečetěn pro činnost monarchii nepřátelskou.
- V roce 1870 – založen spolek Horoslav, čtenářsko-divadelní beseda. Knihovna měla asi 160 svazků.
- Dne 17. 11. 1905 – obecní zastupitelstvo zapůjčilo pro
knihovnu Palacký a čítárnu dvě místnosti. Knihy
půjčovali učitelé.
- Během 2. sv. války velice vzrostl počet čtenářů i
výpůjček - nejvíc v r. 1943 (526 čtenářů, z toho 230
dětí - přečetlo 41 152 knih).
- V roce 1992 během prázdnin začalo stěhování
knihovny do nových prostor (bývalý pavilon školky
St. statku) a po revizi knih byla v prosinci nově
otevřena.
- Rok 2013 byl kritický – po deštích se v únoru
propadl kus stropu a nateklo i mezi knihy. Městys
Zlonice požádal o dotaci na zateplení knihovny a
celkovou rekonstrukci – dne 23.9. se začala celá
budova vyklízet a od října začala celková rekonstrukce – voda, elektrika, topení, okna, dveře, střecha… zkrátka všechno nové.
- Slavnostní otevření proběhlo 18. 4. 2014 a od 24. 4.
začal normální provoz.
- V současné době máme 95 čtenářů a celkem 13 518
svazků knih, v loňském roce jsme uspořádali 6 akcí
pro veřejnost.
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Mohlo by vás zajímat...
Knihovníci, kteří jsou známi:
Petr Janda, podučitel – 1.knihovník
1848 - ?
A. Kozinová, učitelka –
po 1. sv. válce
Božena Lukášová, učitelka
1923 - ?
Eduard Němec, odb. učitel
1930 - ?
Jul. Švácha
1933 - ?
Karel Nedvěd, stavitel
1938 - ?
Beta Kunová, učitelka MŠ
1941 – 1. 9. 1945
Marie Fidlerová
1. 3. 1946 – 28. 2. 1949
Libuše Ryšavá
1. 3. 1949 – 31. 8. 1954
František Suchopárek
1. 9. 1954 – 30. 6. 1963
Antonín Slávek
1. 7. 1963 – 28. 2. 1972
František Suchopárek
1. 3. 1972 – srpen 1979
Marie Srbková
1. 1. 1978 – 28. 2. 1980
Olga Křížová
1. 3. 1980 – 1985
Marie Koukolíčková, prov. Paurová 1985 – 31. 11. 1986
Marie Srbková
1. 12. 1986 – do současnosti
Hosté:
- Spisovatel František Nepil v roce 1978 s námi besedoval při oslavách 130. výročí založení knihovny;
- Ladislav Kochánek a František Stavinoha – besedy
proběhly v roce 1988;
- Spisovatel Jiří Stránský si s námi povídal v roce 1998,
kdy jsme slavili 150. výročí;
- Josef Fousek nás navštívil dvakrát – poprvé
v r. 2003 a podruhé o 10 let později;
- Ivo Šmoldas a Karel Voříšek přijeli mezi nás už do
nově otevřené knihovny po rekonstrukci (2014);
- Tereza Herz Pokorná, RNDr. Jiří Grygar, Mgr.
Jaromír Bosák a režisér Karel Smyczek přijali mé
pozvání v roce 2015;
- Ondřej Suchý, RNDr. Václav Větvička, MUDr. Jan
Cimický nám poutavě povídali v roce 2016;
- Pavel Dobrovský (cestovatel) a herec Lukáš Langmajer potěšili návštěvníky v r. 2017;
- Pavel Dobrovský a Václav Žmolík přijeli letos (2018)
mezi nás a doufám, že ještě někdo se do konce roku
objeví.

Rozvrh cvičení v SOKOL ZLONICE
V době, kdy probíhá v sokolovně
cvičení, je možno využít posilovnu.
Cvičení všestrannosti je pro
předškoláky, prvňáky a druháky.
Míčové hry od 14:15 jsou pro děti ve
2. - 4. třídě.
Míčové hry od 15:15 jsou pro děti ve
5. - 7. třídě.

<<Ilona Pagačová>>
POZVÁNKA NA “RYBOVKU”
Od 5. 10. od 18hod. budou probíhat
každý pátek pravidelné zkoušky
na "Rybovku". Pokud by měl někdo
zájem se přidat a zpívat, je zván.
Více informací na zámku
v ZUŠ u p. Dragounové

18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
zdravotní
aerobic
cvičení

Pondělí

Úterý

16:00 - 17:00 17:00-18:00
cvičení rodičů
cvičení
a dětí
všestrannosti

Středa
Čtvrtek
Pátek
Neděle
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LOUČENÍ S LÉTEM VE
ZLONICÍCH
Ve středu 12. 9. 2018
proběhlo na dětském
hřišti A co děti ve Zlonicích
„Loučení s létem“. Akci
pořádal DDM „OSTROV“
Slaný, A co děti z.s. a Baby
club Korálek. Loučení se
vydařilo, přišlo hodně dětí
různých věkových kategorií v doprovodu rodičů
(90 návštěvníků).
Počasí bylo stále ještě
letní, nic tedy nebránilo
tomu, užít si odpoledne.
Děti soutěžily - skákaly v
pytlích, lovily ryby, chodily podél lana se zavázanýma
očima a užívaly si mnoha dalších soutěží a akcí. Kdo
měl zájem, mohl si nechat namalovat na obličej
obrázek nebo ornament. Zručné děti vyráběly
výtvarné výrobky odpovídající jejich věku. Všechny
děti vyzkoušely vybavení hřiště, tj. houpačky,
prolézačky, skluzavku, pískoviště…
S létem jsme se rozloučili opékáním špekáčků.
Těšíme se na další akce na dětském hřišti.

17:30 - 20:00 ﬂorbal
14:15 - 15:15 15:15 - 16:15
míčové hry
míčové hry
18:00 - 20:00 líný tenis
17:00-18:30 ﬂorbal

OBRAZEM
Informujeme...

Kalendář akcí

Říjen

5. 10. - 6. 10. - volby do Zastupitelstva městyse a do Senátu Parlamentu ČR
11. 10. od 18:00 hod. - Koncert - komorní smíšený sbor Vox NYMBURGENSIS - PAD Zlonice
12. 10. - 13. 10. - volby do Senátu Parlamentu ČR - II. kolo
16. 10. od 19:30 hod. - Nezmaři - 40 let na cestě - divadlo Slaný
19. 10. od 17:00 hod. - Další kurs trénování paměti - fara Zlonice
23. 10. od 17:00 hod. - kurz VU – „Nekonečný narozeninový kalendář“ (lektor: S. Kopecká), KC
24.10. od17:00 hod. - Beseda s panem V. Harapesem, KC
25. 10. od 17:00 hod. - Výroční členská schůze VKZ - PAD Zlonice

NABÍDKA PRÁCE

Vězeňská služba České republiky
- Věznice vinařice
přijme příslušníky bezpečnostního sboru.
Náborový příspěvek ve výši 100 000Kč.
Více informací na webových stránkách
Věznice vinařice

Keltské opiddum Stradonice
Ústav archeologické památkové péče středních Čech vás
srdečně zve na slavnostní komentovanou vycházku na
keltské oppidum Stradonice, kulturní památku evropského
významu.
Vycházka započne v Informačním centru keltské kultury na
nádvoří zámku Nižbor v sobotu 6. října 2018 ve 14 hodin.
Kapacita vycházky je omezená, doporučujeme tedy
rezervovat si místo předem na mailu veronika.puhacova@uappsc.cz. Na celou akci je vstupné zdarma.

inzerát

Sháním naléhavě, co možná
nejdříve, pronájem bytu ve Zlonicích
a blízkém okolí, stačí garsoniéra
či menší byt, dohoda jistá.
Jsem zaměstnaný, spolehlivý.
Moc děkuji za nabídky.
Václav Řehák,
tel. 735 907 992
Vydavatel: Městys Zlonice, Náměstí Pod Lipami 29, 273 71 Zlonice, IČ: 00235172. Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod č.j. MK ČR E 10564 ze dne
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