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Úřad městyse informuje...
Výpis usnesení z Rady
č. 24/2017 ze dne 20. 12. 2017

RMZ schvaluje:

- zakoupení bezpečnostních komponent pro doménu holicko.cz
Prima-web.cz;
- vyplacení odměny ředitelce MŠ Zlonice za II. pololetí 2017, která
bude vyplacena ze mzdových prostředků MŠ Zlonice.

RMZ bere na vědomí:

- oznámení MŠ Zlonice o uzavření školky v době od 27. – 29. 12.
2017.
Výpis usnesení z Rady
č. 1/2018 ze dne 10. 01. 2018

RMZ schvaluje:

- doplnění programu o Odsouhlasení odpisového plánu ZŠ
Zlonice – jako bod 10.
záměr stavby “Komunitního centra” na uvolněném prostoru po
č.p. 56 na st.parc.č. 80 v k.ú. Zlonice;
- podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeských fondů – z Fondu kultury a obnovy památek – na
renovaci oken Památníku AD Zlonice, s termínem do 31. 1. 2018;
- smlouvu o veřejných službách č. 03/2018 mezi Městysem
Zlonice a ČSAD Slaný s.r.o., Slaný, Lacinova 1366/10, na zaplacení
částky za odhad prokazatelné ztráty za spoje č. 19 a 9 pro rok
2018 ve výši 57 683 Kč;
- instalaci klimatizace do bytu č. 8 v čp. 357 ve Zlonicích, kdy část
bude umístěna na trámech půdy domu čp. 357 a vnitřní část
klimatizace bude umístěna ve střešním bytě č. 8 v čp. 357 ve
Zlonicích, vše na vlastní náklady nájemníka.
- odpisový plán ZŠ Zlonice na soubor gastro vybavení školní
jídelny v období od 1.10.2017 do 1.10.2027.
Výpis usnesení z 15. zasedání
Zastupitelstva městyse Zlonice
ze dne 14. 12. 2017, konaného v KC Zlonice
Usn. č. 209
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje zapisovatelku Štroblovou Dagmar.
Usn. č. 210
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje ověřovatele zápisu Čížka
Rudolfa ml., a Kosa Milana.
Usn. č. 211
Zastupitelstvo městyse Zlonice bere námitku k minulému zápisu
jednání ZMZ Čížka Rudolfa st. na vědomí.
Usn. č. 212
Zastupitelstvo městyse Zlonice mění bod č.15 Programu ZMZ
15/2017 za bod: Schválení ceny vodného a stočného pro období
3/2018 – 2/2019.
Usn. č. 213
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje Program ZMZ 15/2017 s
navrženou změnou v bodu 15.
Usn. č. 214
Zastupitelstvo městyse Zlonice bere kontrolu plnění usnesení na
vědomí.
Usn. č. 215
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje Úpravu rozpočtu č.
4/2017.
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Usn. č. 216
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje navýšení příspěvku pro
použity na stavební úpravy sokolovny.
Usn. č. 217
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje Rozpočet na rok 2018
jako vyrovnaný v částce 56 505 000 Kč.
Usn. č. 218
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje Střednědobý výhled
rozpočtu Základní školy Zlonice pro období 2018 – 2020.
Usn.č. 219
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje Střednědobý výhled
rozpočtu Mateřské školy „Masarykovy dětské školky“, příspěvkové
organizace, na období 2018 – 2020.
Usn. č. 220
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje výši odměn pro zastupitele od 1. 1. 2018 podle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., ze dne 11.
9. 2017.
Usn. č. 221
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje Dodatek č. 6 ke smlouvě
č. 107/TKO/2005 o poskytování služeb v oblasti nakládání s
odpady.
Usn. č. 222
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje Dodatek č. 1 OZV č.
3/2016 článku 6 o bod č. 3 ve znění „Sběrné nádoby na ukládání
komunálního odpadu si pořizuje každý poplatník samostatně na
vlastní náklady“.
Usn. č. 223
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje podání žádosti o dotaci
na demolici objektu čp. 56 v Dvořákově ulici ve Zlonicích z
programu MMR 117D08 - Podpora revitalizace území 117D081 –
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách.
Usn. č. 224
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje zahájení procesu
vypracování nového územního plánu městyse Zlonice a jeho
místních částí - Břešťany, Lisovice, Tmáň a Vyšínek.
Usn. č. 225
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje Smlouvu o sdružení
prostředků na činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů mezi
Obcí Hobšovice a Městysem Zlonice s platností od 1. 1. 2018 s
částkou 30 000 Kč ročně.
Usn.č. 226
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje cenu vodného a
stočného pro období 3/2018 až 2/2019 s použitím 90% tarifu.
Vodné ve výši 47,092 vč. DPH za 1m3 a stočné ve výši 39,698 Kč vč.
DPH za 1m3. Celková cena vodného a stočného činí 86,79 Kč za
1m3 vč. DPH.
Cena vody předané pro obce Šlapanice a Páleč činní 33,10 Kč bez
DPH za 1m3 a 38,07 Kč vč. DPH za 1m3.
Usn. č. 227
Zastupitelstvo městyse Zlonice ukládá kontrolnímu výboru
prověřit situaci ohledně prodeje pozemků parc. č. 26/5, 26/6 a
167/6 v k.ú. Vyšínek a podat zprávu na příštím zasedání zastupitelstva.
Usn. č. 228
Zastupitelstvo městyse Zlonice bere zprávu o průběhu prodeje
obecních bytů na vědomí.
Usn. č. 229
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje prodej pozemků č.
k.391/21 a 396/4 v k.ú.Tmáň za odhadní cenu 8 730 Kč.
Usn. č. 230
Zastupitelstvo městyse Zlonice bere Informaci o průběhu
investičních akcí na vědomí.

Informujeme Vás...
MP Slaný – detašované pracoviště městyse Zlonice
Roční činnost MP za rok 2017
Na MP se obrátilo o pomoc, s oznámením nebo jiným podnětem, telefonicky nebo osobně celkem 601 občanů, po
vyhodnocení situace bylo učiněno 251 výjezdů. Bylo řešeno 226 přestupků a to:
- 145 přestupků dle § 46/2 + § 4/2 (OZV)
- 10 přestupků dle § 47/1h + § 5/1 (veřejný pořádek)
- 3 přestupky dle § 47/1i + § 5/1 (veřejný pořádek)
- 68 přestupků dle § 125c/1k (o silničním provozu).
Ve 188 případech byl přestupek řešen napomenutím (ve 154 případech se jednalo o osoby mladší 15 let), ve 38
případech byl přestupek řešen příkazem na místě.
Dále hlídky MP provedly:
- 24x - odchyt toulavého zvířete, z toho v 8 případech byl pes vrácen majiteli a v 16 případech byli převezeni do
útulku
- 201x - doručení písemností městyse
- 123x - vykázání osob z místa (osoby mladší 15 ti let)
- 149x - dohled u základní školy
- 30x - kontroly psů
- 364x - kontroly ve spádových obcích
- 334x - kontroly podezřelých osob
- 78x - kontroly restaurací
- 8x - asistence při kulturních akcích
- 514x - kontroly autobusových zastávek
- 1x - součinnost s PČR Zlonice (požár domu)
- 1x - součinnost s hasiči Zlonice (požár domu)
- 1x - nález peněženky (vráceno majiteli na podpis)
- 1x - nález občanského průkazu (vráceno majiteli na podpis)
- 1x - nález mobilu (vráceno majiteli na podpis)
- 1x - nález klíčů (předáno na příslušný odbor městyse Zlonice)
- 1x - nález dopravních značek (předáno TS městyse Zlonice)
- 2x - odchyt krkavce (předán chovné stanici)
- 3x - asistence ochrany pracovníků městyse Zlonice u problémových osob
- 2x - usměrňování sil. provozu dle § 75 (nehody)
- 25x - dohled ve spádové obci Tmáň (dopravní situace)
- 1x - úřední záznam pro OO PČR Zlonice
<<Sepsal a zpracoval: vedoucí směny č. 7,
str. Neumayer Lubomír>>

Oznámení občanům
Oznamujeme všem občanům, kteří mají „Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod“ s Městysem Zlonice, že ve
dnech 19. února až 23. února 2018 bude probíhat odečet vodoměrů. Pokud v těchto dnech nebudete doma, nechte opis
vodoměru na viditelném místě nebo stav nahlaste na telefonním čísle: 312 591 101 nebo e-mail: hemzova@zlonice.cz
nejpozději do 26. 2. 2018.
Pokud stav vodoměru nebude nahlášen do termínu, bude spotřeba vody účtována dle vyhlášky,
tzn. 35 m3/osoba/rok.
Děkuji.
<<Lenka Hemzová, Místní poplatky>>
Oznámení pro občany
Dovolujeme si Vám tímto oznámit, že od 5. 2. 2018 začne oprava mostu přes Bakovský potok ve Velvarech v ulici
Za Roudnickou branou (z náměstí Krále Vladislava směrem na obec Černuc). Dle sdělení Krajského úřadu Středočeského
kraje je předpokládaný termín ukončení 31. 8. 2018.
Objízdné trasy se předpokládají stejné jako v průběhu uzavření I. etapy (tzv. provizoria mostu).
ZLONICKÝ ZPRAVODAJ

Napsali jste nám...
PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych tímto poděkovat strážníkům Městské policie Zlonice, kteří se mi snažili pomoci dne 10. 1. 2018
ve 22:00 hod. v mém domě odstranit poruchu po zkratu elektrického proudu. Jsem totiž napojen na dýchací
přístroj 16 hodin denně. Přístroj, na kterém jsem závislý, se jim sice nepovedlo uvést do provozu, ale zavolali
elektrikáře pana Marcela Kučeru, který závadu odstranil a přístroj mi zprovoznil. I jemu patří můj dík.
<<Štefan Kollár, Zlonice, Třebízského 178>>

ALEJ K ISIDORU
V září 2015 jsem hovořila s radním městyse Zlonice o možnosti provést zdravotní prořez stromů v aleji mezi
Zlonicemi směrem k Isidoru a k Budeničkám. Na základě jeho neodmítavého stanoviska jsem nechala
zpracovat znalecký posudek, na jehož základě by bylo postupnými kroky dosaženo lepšího zdravotního
stavu zvláště mladších stromů z dosadeb.
V posudku jsou uvedeny čtyři nejdůležitější kroky:
1) vyzvednutí korun stromů jejich vyvětvením do základní výšky alespoň 2,5 m od průběžné nivelety terénu
2) systematickou podporu formování přirozené, dlouhodobě stabilní a plnohodnotné architektury stromu
3) odstranění bazálních výmladků a podporu dlouhodobé všestranné funkčnosti a dobrého zdravotního
stavu stromů
4) odstranění všech náletových dřevin pod korunami stromů, tvořících alej.

Tyto kroky jsou podrobně rozpracovány a popsány v textu, doplněny nákresy a fotodokumentací.
Znalecký posudek jsem v únoru 2016 předala ve dvou exemplářích starostovi městyse a dala ke zvážení
návrh, aby v době vegetačního klidu, kdy pracovníci, pracující v rámci státní politiky zaměstnanosti, tj. ti z
Úřadu práce, jsou méně vytíženi, mohli tento prořez provést podle přesně definovaného postupu.
Byla jsem mile překvapena, že během tří týdnů byly odstraněny náletové dřeviny v aleji přibližně v úrovni
fotbalového hřiště. Do konce vegetačního klidu pak již ale nebylo pokračováno. Právě tak v zimě 2017 jsem
žádnou činnost v tomto směru nezaznamenala.
Ve Zlonickém zpravodaji, leden 2018, je pak usnesení rady městyse, že rada schvaluje provedení zdravotního prořezu stromů ve stromořadí soukromou firmou.
V minulém týdnu jsem ale dostala několikero telefonických a mailových dotazů, že prořez byl proveden
velmi nekvalifikovaným způsobem a zda s tímto prořezem mám něco společného.
Odpovídám, že kromě z dobré vůle poskytnutého znaleckého posudku, nemám společného s touto akcí
vůbec nic.
Předpokládám, že firma dostala jako návod znalecký posudek, ať již mnou předaný, či znovu radnicí objednaný a je lhostejno, podle kterého měla postupovat. V posudku jsou uvedeny i nákresy, jak u kterého typu
stromů postupovat, aby bylo dosaženo správného výsledku a na stromech nezůstaly např. tzv. věšáky.
Dále předpokládám, že radnice odvedenou práci, která je vlastně veřejnou zakázkou, překontrolovala a
pokud ji shledala správně provedenou, pak ji převzala.
Pokud by snad nebylo vše v pořádku, opět předpokládám, že zakázka nebyla převzata a je na zhotoviteli
radnicí vyžadováno odstranění vad a nedodělků.
Proto pokud kdokoli má ke zdravotnímu prořezu stromů v aleji výhrady či připomínky, vše by měla
zodpovědět a vyřešit radnice, která formou usnesení rady tuto zakázku zadala.
<<Milena Kozumplíková>>
VZPOMÍNKA…
Dne 10. 2. 2018 uplyne 10 let od úmrtí maminky a babičky
paní Miluše Paterové ze Zlonic.
S láskou vzpomínají dcera Milena, syn Standa a vnuk Pavel
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Mohlo by Vás zajímat...

V tomto roce na podzim oslavíme 170. výročí
založení knihovny ve Zlonicích.
Postupně budeme pořádat různé akce, které
zahájíme už v únoru, kdy proběhne ve středu 21. 2.
od 18:00 hodin beseda s novinářem, publicistou,
scénáristou a rozhlasovým a televizním
moderátorem Václavem Žmolíkem v Kulturním
centru. Pan Žmolík přiveze také pár svých knih
(Po Česku), které si budete moci zakoupit.
Další beseda bude hned ve čtvrtek 8. 3. od
17:30 hod. s panem Pavlem Dobrovským, cestovatelem (nám už dobře známým z roku 2017). Na
programu bude Írán. Také tady doufám, že se
přijdete podívat
a zároveň si poslechnout zajímavé povídání o krajině
a prostředí, kam se málokdo z nás může podívat.
Na obě besedy je vstupné dobrovolné. Přijďte se
pobavit a dozvědět se něco nového. Těším se na
vás…
O dalších akcích vás budu postupně informovat,
podle toho, jak se mi podaří zajistit další zajímavé
osobnosti nebo programy.
<<Marie Srbková>>

SPOLKOVÁ ČINNOST
HASIČI
Rok se s rokem sešel. Je třeba vyhodnotit rok
uplynulý, abychom s čistým svědomím a novým
elánem vešli do roku nového.
Rok 2017 byl skutečně bohatý na akce a exhibice,
jak ve formátu soutěžním, tak pro veřejnost. Již v
únoru jsme vyparádili Stratílka pro jízdu na
tradičním masopustu v Praze. V květnu jsme si
nenechali ujít Slavnosti městyse Zlonice a vychutnali
si oslavu kulatých, pátých narozenin této nastupující
tradice. Červen nás zastihl na Hasičských slavnostech v Litoměřicích, jediné akci svého druhu ve
střední Evropě. Deset zlonických hasičů příkladně
reprezentovalo mezi více než 250 sbory dobrovolných hasičů z České republiky i zahraničí. Během
pozdního jara a brzkého léta jsme také roznášeli
radost a příjemné osvěžení u příležitosti několika
Dětských dnů v okolí. Září přineslo Mistrovství České
republiky ve vyprošťování, a tedy cestu do Nového
Města na Moravě. Ze soutěže 14 krajských týmů si
ZLONICKÝ ZPRAVODAJ

naši zástupci ve složení L. Jirásek, M. Bělský, M.
Blažek a J. Rechtorik, odvezli sedmé místo. Výlet si,
za účelem psychické podpory, nenechal ujít doprovodný ansámbl: V. Richter, S. Fořt, J. Vais, P. Kraus, J.
Žebro a J. Formánek. Sezonu jsme zakončili v
Železničním muzeu (kde jsou uloženy historické
stříkačky) ukázkou vyproštění.
I sbor a technika se za uplynulý rok dočkaly drobných změn. Zkoušku složili a novými veliteli se
stávají P. Kraus a M. Kos, posty strojníků obsazují M.
Hanuš a M. Blažek. Dále jsme ve svých řadách
přivítali nové hasiče – L. Krause a J. Formánka, a
další rádi uvítáme s otevřenou náručí. V červnu
proběhla výměna starého Transitu za Opel Campo
převodem od Hasičského záchranného sboru. V
návaznosti na získání vyprošťovacího zařízení Lucas
a motorové pily a utracení dotačního příspěvku za
dva přetlakové dýchací přístroje Pluto se všeobecně
zlepšila technická vybavenost sboru. Děkujeme za
podporu našich sponzorů, pánů L. Voříška, J. Schustera a K. Čecha.
Od 1. 1. 2018 také zajišťujeme požární ochranu pro
obec Hobšovice, což je celkově pátá obec, pro kterou
tuto službu vykonáváme.
V loňském roce jsme úspěšně zasahovali během 74
výjezdů, celkem jsme tedy v terénu strávili 142 hodin
a 20 minut. Postarali jsme se o 26 zraněných (22
dospělí + 4 děti) a život zachránili 8 lidem (7 dospělí +
1 dítě).
Rozložení zásahů: 23 výjezdů k dopravní nehodě (33
hodin 1 minuta); 20 zásahů při požárech (60 hodin 33
minut); 23 poskytnutí technické pomoci (42 hodin 48
minut); 3 zásahy u úniku kapaliny neropného
původu (3 hodiny 4 minuty); 1 výjezd k úniku ropných
látek, (2 hodiny 1 minuta); a 4krát nás zastihl planý
poplach (1 hodina 13 minut).
K výjezdům se vypravilo celkem 17 hasičů.
Jméno - počet výjezdů:
Jirásek L. - 58, Bečvář J. - 16, Blažek M. - 49, Formánek
J. - 14, Kraus P. - 42, Krail V. - 11,
Chyský R. - 41, Žebro P. - 11, Rechtorik J. - 33, Jašurek P.
- 9, Žebro Jan - 28, Havlovec K. - 1,
Bělský M. - 27, Valda M. - 0, Kos M. - 25, Chochola I. 0, Hanuš M. - 23, Chochola P. - 0,
Žebro J. - 20, Chaloupka D. - 0, Kos P. - 16, Kos V. - 0
Závěrem bych rád poděkoval všem hasičům
výjezdové jednotky za obětavost a nadšení. Oceňuji,
jakým způsobem ve svém volném čase a bez nároku
na honorář, pomáháte dělat svět bezpečnějším, a je
mi ctí s vámi pracovat.
<<Ladislav Jirásek, velitel JSDH Zlonice>>

Škola a školka...
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Prosincový předvánoční čas začal u nás ve školce,
jak jinak, než návštěvou Mikuláše, čerta a anděla.
Osmáci ze zlonické základní školy přišli svým
malým kamarádům připomenout tuto tradici a
navíc pro ně měli ještě jedno malé překvapení –
výrobu „vousů“ z vaty pro papírového „Svatého
muže“.
Prosinec pak pokračoval dalším společným
tvořivým odpolednem. Vzhledem k tomu, že cukroví
jsme se rozhodli upéci s dětmi v rámci dopoledních
činností, s rodiči si tentokrát vyráběly vánoční
přáníčka. Barevných papírů a různých přízdob jsme
všem nabídli dost a dost, a tak si každý „rodinný
tým“ v závěru odnášel nejméně dvě „vánoční
kartičky“ a nutno říci, že v některých případech
vznikla opravdu moc krásná dílka.
V pondělí 11. prosince jsme si zkrátili čekání na
Ježíška při půvabné pohádce divadla Okýnko
„Kouzelná truhlička“ a potom už čekal děti den „D“!
Tím ve školce byla středa 13. prosince – den, na
který nám „Ježíšek“ slíbil nadílku. Už při ranním
příchodu většina dětí nakukovala pod stromeček,
který jsme den předem společně nazdobili. Dočkaly
se až po svačině, ovšem to dlouhé čekání stálo za
to! V každé třídě se během chvilky, kdy jsme byli v
umývárně, objevila spousta dárečků. Každé z dětí se
nedočkavě „Vrhlo“ pod stromeček a už si neslo
nějakou krabici. Mezi dárky si vybral snad každý,
a tak jsme zbytek dopoledne strávili studováním
pravidel nových her, stavěním puzzle nebo hraním
s autíčky či panenkami.
To ale nebylo poslední překvapení toho dne. O to
další se postaraly paní kuchařky, když dětem
naservírovaly k obědu jejich oblíbenou svíčkovou!
A ještě jeden dárek jsme dostali: okna ve všech
třídách se dočkala zatemňovacích žaluzií, které
nám během prosince vyměřil, dovezl a namontoval
pan Tomáš Gering. Teď už nebude při odpočívání
svítit dětem do očí sluníčko!
Až do Vánoc jsme si krátili to nekonečné čekání
nejrůznějšími výtvarnými činnostmi, hrami,
zpíváním koled a písniček o Vánocích, vycházkami
atd. A potom už přišel poslední předvánoční den,
kdy si děti odnesly domů svícínky, které vyrobily
i drobné dárečky od paní učitelek, popřáli jsme si
krásné a pohodové svátky a užívali si společné
sváteční chvíle se svými blízkými.
Do školky se „život“ vrátil v úterý 2. ledna 2018. To
bylo vyprávění a sdílení dojmů z uplynulých dní! A
také další těšení… Na co? No přece na SNÍH a na tu
pravou zimu… Jenže ta stále nepřichází. Počasí za
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oknem začátkem ledna připomínalo spíš apríl a sníh
nikde! Zatím nepomáhá ani zpívání písniček o zimě,
ani kreslení obrázků se zasněženými stromy…Tak
snad brzy…???
<<Za kolektiv MŠ Zlonice Dana Košťálová>>
ZŠ ZLONICE V DIVADLE
Klub mladého diváka navštívil v sobotu 13. ledna
Divadlo na Vinohradech. Činoherní představení
Pygmalion spisovatele Bernarda Shawa se nám moc
líbilo. Opět jsme měli možnost vidět známé herecké
tváře naživo. Výkony Jana Šťastného v roli profesora
Higginse i Šárky Vaculíkové jako Lízy nás doslova
nadchly. Další role obsadili např. Tomáš Töpfer a
Naďa Konvalinková. Odjížděli jsme opravdu spokojení. Naše poděkování patří tentokrát i SRPŠ, neboť
jsme měli cestu hrazenou z jeho prostředků. Všichni
se těšíme, které divadlo nám své hlediště otevře
příště.
<<Šárka Kolbabová a Viktorka Balogová, IX. A>>
TOULAVÁ KAMERA V ŽELEZNIČNÍM MUZEU
Je tomu již 15 let, kdy 2. února 2003 odvysílala Česká
televize pod dnes již obecně známým názvem
Toulavá kamera první díly svého dokumentárního
pořadu zachycujícího nejzajímavější místa České
republiky. Naše železniční muzeum poprvé navštívila jako pětiletá - na jaře roku 2008. Tehdy také
poprvé přijel do Zlonic parní expres Českých drah
zahajující od té doby každoročně naši muzejní
sezónu. Redaktor Radek Joklík a kameraman
Martin Gerold zachytili především atmosféru dnes
již chátrající výtopny, ale také naši úplně první
expozici zabezpečovací techniky, která měla dnes již
těžko představitelných 25m2 a nacházela se na rohu
Nádražní a Tyršovy ulice.
O pět let později, v květnu 2013, zachytil redaktor
Jan Kiss spolu s kameramanem Zdeňkem Tripesem
již nové prostory v Lisovicích. Přestěhována tou
dobou byla většina exponátů, ale hlavní budova
i dvory naznačovaly, že hlavní díl práce nás ještě
čeká. Některá místa proto byla z natáčení vypuštěna stejně, jako celkový pohled z návsi. Také kaplička
v pozadí se svou žluto-červenou zvoničkou nebyla
to pravé ořechové. Čas oponou trhnul. Toulavé
kameře je 15 let a naše muzeum bylo vybráno mezi
ty cíle, které spolu s ní její půlkulatiny oslaví ve
speciálním vydání. Redaktor Roman Šulc s kameramanem Janem Kubkou s využitím záběrů první
reportáže a vzpomínkami Radka Joklíka připravili
sváteční díl, který si můžete pustit na ČT 1 v neděli
4. února od 10 hodin. Jen tráva nebude tak zelená,

Z kroniky...
neboť filmování proběhlo tentokrát v zimě –
v sobotu 13. ledna.
Přejeme každopádně pěkný zážitek a věříme, že ten
drobný rozdíl v tom, jak naše expozice vypadaly před
10 lety a nyní, uvidíte.
<<Tomáš Čech>>
Z KRONIKY
V minulém čísle Zpravodaje jsem připomněl některá
výročí, která nás v letošním roce čekají. Ať už se nám
to líbí nebo ne, únor 1948 mezi ně patří, neboť ve
svém důsledku ovlivnil životy nás všech. V roce 1979
byla tehdejší kronikářka Marie Hodková požádána
o připomenutí událostí z února 1948 přímo ve
Zlonicích.
„Zlonice měly za války asi 2 500 obyvatel. Jejich
počet vzrostl o lidi, kteří museli opustit naše zabrané
pohraničí. Pracují v průmyslu i zemědělství. Je tu šest
statků, několik menších i malých zemědělců.
Průmysl zastupovala tehdy koželužna, továrna na
kancelářský nábytek, zrcátkárna a pivovar. Mnoho
dělníků jezdí do Slaného, hlavně do Daňkovky.
Cukrovar ve Zlonicích byl zrušen v r. 1932, v jeho
obytných domech bydlí občané. Jeho provozní
budovy slouží německým vojákům jako střelnice.
Tak asi vypadaly Zlonice 9. května 1945, kdy první
sovětské tanky přijížděly od Šlapánic a u dvora
zatáčely ke Břešťanům. V čele obce od 5. května stojí
národní výbor, vzniklý v ilegalitě, v jehož čele je
dr. V. Faigl. Ve výboru jsou zastoupeny čtyři tehdejší
strany stejným poměrem. Tento poměr se změnil po
volbách 26. května 1946. Tehdy volilo 1 557 voličů, 714
mužů a 843 žen. Nejvíce hlasů získala KSČ. Měla v
novém MNV 16 poslanců, národní socialisté 7, s
ociální demokraté 4 a lidovci 3. Předsedou byl zvolen
Fr. Linhart za KSČ.
Koželužna Tancerova byla za války německým
majetkem. Nyní byla dána pod národní správu.
Nynější Interier, tehdy majetek České průmyslové
banky, byl také dán pod národní správu.
Taková byla situace, když přišel únor. Na sjezd
závodních rad jel za koželužnu Fr. Teiml, za Interier
Emil Hirnšál. Na ochranu závodů byly vytvořeny
Lidové milice. V obou závodech proběhla
samozřejmě i úterní stávka. Na úterý 24. února byla
svolána mimořádná schůze MNV do Dělnického
domu. Na programu by pouze jeden jediný
bod - situace ve státě. Z 30 členů MNV přítomno
24. Také mnoho občanů přišlo. Na uvedené téma
promluvil člen Okresního akčního výboru ve Slaném
A. Nenadál. Po výměně názorů bylo dohodnuto, že

zatím zůstane koordinační výbor a že všechny strany
Národní fronty budou svorně spolupracovat ku
prospěchu celku a na uskutečňování košického
vládního programu a budou spolupracovat s akčním
výborem. Výbor byl svolán na čtvrtek 26. února. V ten
den však již byla situace vyřešena. Akční výbor byl
utvořen bez zástupců národních socialistů a lidovců.
Jeho předsedou se stal B. Štrop.
A pak už probíhaly změny, které vedly k nynějšímu
stavu. Obchody přešly do socialistického sektoru,
živnosti nejdříve do obecního komunálu, jehož
předsedou byl Ant. Slávek. Zemědělci předali
postupně pole státnímu statku. R. 1951 zrušena
zrcátkárna, 1953 zastavena výroba piva, obě cihelny
zrušeny, r. 1950 rozhodnuto o uzavření koželužny.
Dnes je v objektu koželužny ředitelství státního
statku a v části závod Kazeto. Nemele se ani ve
mlýně. Hlavním podnikem v obci je dnes státní
statek, průmysl zastupuje Interier a Kazeto. Všechny
změny byly vyvolány soustřeďováním výroby do
větších celků.“
<<Vzpomínkový článek Marie Hodkové
zkrátil a upravil Josef Neumann – kronikář>>
VYPRÁVĚNÍ O ZLONICÍCH

podle Jul.Šváchy

(původní názvy jsem nahradila současnými - pro lepší orientaci)

CESTY
Z bilichovských lesů přes Třebíz a Zlonice vedla
cesta zvaná dřevná. Od dřínovského křížku
směřovala Zlonicemi strmou "Tůmovou strží"
k severu - dnes tzn. napříč zahradami k čp. 151
(Sladkých). Pokračovala ulicí (dnes Purkyňovou)
kolem čp. 36 (bývalá pastouška) a čp. 38 na rohu
(dnes ulicí Máchovou) dolů k čp. 40.
Protože strmá rokle byla hlavně za dešťů
nebezpečná, nahradila ji dřevná č. 2: od křížku ve
Dřínově vedla na dnešní křižovatku ulice Nádražní
a ulice K Vypichu - a pak kolem čp. 36 a 38 k č. 40.
Nejen do Dřínova, ale i do Lisovic vedly dvě cesty:
Jedna od starého hřbitova (dnes park v Nádražní
ulici) Alešovou ulicí, pak Purkyňovou kolem čp. 38
a 36 k čp. 151 - a dál pokračovala k Lisovicím cestou
pod dnešní hasičskou zbrojnicí.
Druhá cesta vedla podle potoka pod dvorem tehdy
Žida Fanty, pod farou, tehdejším statkem
Hornických a hospodou Jonákovic, pod tržíštěm
(dnes hasičská zbrojnice).
Cesty zanikly asi r. 1868. Dnes se do obou obcí
dostanete po silnici.
<<Libuše Novotná, Vlastivědný kroužek Zlonicka>>
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OBRAZEM
Informujeme...

Kalendář akcí

Únor

4. 2. 2018 od 10,00 hod. - Toulavá kamera - vysílání o ŽMZ, na ČT1
9. 2. 2018 od 17,00 hod. - kurz trénování paměti, fara
13. 2. 2018 od 17,00 hod. - Volnočasová univerzita, KC
21. 2. 2018 od 18,00 hod. - beseda s televizním moderátorem Václavem Žmolíkem, KC
8. 3. 2018 od 17,30 hod. - beseda s cestovatelem Pavlem Dobrovským, KC

Změna termínu konání
kurzu Trénování paměti
Vážení, vzhledem ke skutečnosti, že
druhé kolo voleb proběhne také v den již
ohlášeného Kurzu trénování paměti tj.
26. ledna, byl dohodnut
náhradní termín kurzu na pátek
9. února, jako pokaždé od 17 hodin v
učebně na zdejší faře. Paní lektorce A.
Kratochvílové děkujeme za vstřícné
jednání.

m Žmolíkem

Beseda s p. Václave
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2018 od 18,00 hodin
kdy: středa 21. února

------------------------------------------------------------------ zde odstřihněte -----------------------------------------------------------------Vážení spoluobčané,
stále dokola se řeší neutěšený stav chodníků a silnic ve Zlonicích a přilehlých obcích. Ačkoli se některé komunikace
oprav už dočkaly, stále zůstává mnoho dalších, které je potřeba opravit.
Vzhledem k tomu, že každý má jinou představu o tom, které komunikace by se měly opravit hned a které později,
žádáme vás o pomoc při výběru těch, které je potřeba opravit co nejrychleji.
Napište 3 chodníky a 3 silnice, jejichž opravu považujete za nezbytnou, v pořadí podle důležitosti.
Vyplněný lístek můžete vhodit do 15. 2. 2018 do krabice ve vestibulu školy, v COOPu (označené ANKETA – KOMUNIKACE)
nebo ho hodit do schránky na hlavních dveřích OÚ . Výsledek hlasování se dozvíte v březnovém Zpravodaji.

CHODNÍKY:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………………
SILNICE:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………………………………………..
3.……………………………………………………………………………………………………………………….
Děkujeme vám za pomoc.
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