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ZLONICKÁ PAVLAČ 

/MARIE GERINGOVÁ/ 
 

Lidi, slyšeli jste 

►… že pana B., našeho spoluobčana, už 
snad čeká lepší osud. Po dalším výjezdu 
záchranné služby a hospitalizaci na 
interním oddělení nemocnice ve Slaném 
byl převezen do léčebny v Bohnicích. 
Lékařka zaslala zprávu a posudek, který 
byl okamžitě postoupen odboru sociální 
péče MěÚ Slaný, a následně byly podány 
žádosti o dlouhodobou péči v některém 
krajském ústavu se speciální péčí. Nyní 
čekáme na vyjádření o umístění. Dále je 
zažádáno u Úřadu práce o vyplácení 
finančního příspěvku na péči. Takže vše 
snad, konečně, dobře dopadne. Od 
února to byl ale neskutečný boj s 
administrativním šotkem.  
                                                    /RADKA KOTĚROVÁ/ 
►… že poslední květnový den došlo u 
bývalé trafiky (u Čermáků) k nehodě. 
Podle slov příslušníka městské policie 
cyklistovi, jedoucímu dost rychle z vrchu 
Revoluční ulicí, vstoupila z chodníku do 
cesty paní. Došlo ke kolizi, na kterou 
doplatil více cyklista. Pro jistotu ho 
odvezla záchranka, ale měl údajně jen 
drobná poranění, nic vážného.  
►… že letošní sběrová akce Den Země 
ve škole opět skončila úspěšně.  Do akce 

se zapojilo 53 % žáků školy se svými 
rodiči, prarodiči a příznivci naší základní 
školy. Po tři dny se střídala na školním 
dvoře auta přivážející nejen starý papír, 

ale i různé vysloužilé elektrospotřebiče a 
použité baterie. Paní učitelky, 
zaměstnanci školy a žáci vyšších ročníků 
všechno zvážili, zapsali a naložili na 
kontejnery, které odvážel pan Žebro do 
sběrny. A tady nabízíme konečná čísla: 
papíru se sebralo 9 944 kg, elektra 1 307 
ks a baterií 109,8 kg. Pro zajímavost - 
absolutní vítězka ve sběru papíru 
odevzdala 552 kg. Samozřejmě, že 
takové množství nemohla zvládnout 
sama, a tady je třeba zvlášť poděkovat 
ochotným spoluobčanům, kteří pro ni po 
celý rok starý papír schraňovali a na akci 
Den Země pro naši školu připravili. 
Potom už stačilo jen poprosit dědečka, 
aby všechno naložil a sběr byl ve škole. 
Děkujeme všem a doufáme, že zůstanete 
i nadále příznivci naší školy.  
►… že historická tvrz ze šestnáctého 
století v Bakově u Slaného, později 
přestavěná na sýpku, která byla dlouhé 
roky pod ochranou státu coby kulturní 
památka a přestála i třicetiletou válku a 
několik režimů, nevydržela nápor 
buldozeru a poroučela se 
k zemi. Památkáři se chytají za hlavu, 
přičemž současní vlastníci 
nemovitosti krčí rameny. Viníkem je 
podle nich řidič buldozeru, který se 
zkrátka spletl a zboural, co neměl. 
Zlikvidovat měl dělník podle platného 
demoličního výměru pouze sousední 
rozpadlý rodinný dům, chlév a stodoly. 
Fatální lidská chyba nebo záměr?  
Zdroj: Kladenský deník redakčně kráceno                   
►… že chlouba Tmáně – historický 
most, který zde spojuje břehy Zlonického 
potoka už od 60. let 19. století, je opět 
poničený. Co se stalo? Nic, co by 
obyvatele Tmáně nepřekvapilo. 
Nepochopí, proč neustále na úzký most 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91516&idc=4758444&ids=815&idp=88030&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fsecurity-servis#_blank
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zajíždějí nákladní automobily, které se 
bohužel za mostem nemohou vytočit. 
Jak to vždy dopadne? Odnese to někdy 
více, někdy méně, mostní hradba.  

Samozřejmě se nepodaří nikoho 
„přistihnout při činu“. Nikdo z nás si 
neumí představit, jak je oprava 
historického mostu finančně náročná, a 
nikdo neví, jak dlouho ještě bude most 
schopen odolávat stálým nájezdům 
nezodpovědných řidičů, než se nakonec 
celý zřítí.  
►… že mě několik občanů požádalo, 
abychom zveřejnili pochvalu 
pracovníkům, kteří v jarních měsících 
uklízeli zanesené příkopy v ulicích. Jak 
jsem zjistila, byli to pracovníci 
registrovaní na úřadu práce. Děkujeme 
jménem všech občanů. 
►…. a jistě jste si všimli, že na náměstí 
je  vysazený  v pořadí druhý stromek. 
Bude to nová výzva pro vandaly, nebo 
konečně přestanou ničit to, co se nám 
líbí? Doufejme všichni, že se tomuto 
stromku podaří vyrůst. A ještě – 
květinový záhon. Vloni jsem popisovala, 
jak jedna naše občanka přišla zadarmo k 
několika kytičkám, které byly určené k 
výzdobě náměstí. Musíme doufat, že se 
letos tato situace nebude opakovat. 
Docela mě mrzí, že nesmíme zveřejňovat 
jména. Možná, že byste se divili... 
 
►…že 5. slavnosti městyse Zlonice se 
opět vydařily. Pochvala všem, kteří se 
podíleli na přípravě a organizaci celého 

dne, ať už dospělým a hlavně dětem 
všech věkových skupin. Na jejich 
vystoupení se kromě rodičů a prarodičů 
těšíme každý rok všichni. Kdo se dostavil, 
mohl si z bohatého programu vybrat to, 
co ho zajímá, anebo si udělat pěkný den 
a pozorovat program celý. Nikdo 
nestrádal hlady ani žízní. Počasí se 
vydařilo, tak co říci závěrem – kdo na 
Slavnostech nebyl, přišel o příjemný 
zážitek. 
►…že 10. května se rozběhli do 

zlonických ulic žáci 
devátého ročníku zdejší 
základní školy, aby vám 
nabídli žluté kytičky. 
Letošního, již 21. 
ročníku Českého dne 
proti rakovině se naše 

škola zúčastnila jako jediná škola v 
kladenském okrese. Na konto žáci 
vybrali 6 377,- Kč. Ke středě 10. května 
2017 patřila modrá stužka a peníze 
tentokrát poputují k nemocným s 

nádorem hlavy a krku.  Tím, že jste si 

květinky koupili, umožníte Lize proti 
rakovině Praha plnit jejich poslání – šířit 
nádorovou prevenci, zlepšovat kvalitu 
života onkologickým pacientům, 
podporovat onkologický výzkum a 
přispívat k vybavenosti onkologických 
pracovišť.  Děkujeme, že podporujete 
dobrou věc… 
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►…nebo spíše četli jste na fb? Jedna 
novopečená maminka tam napsala: 
„Slavnostně oznamujeme, že přesně 

týden po termínu přišla na svět Julinka 
Kašparová a jak jinak, než velmi 
netradičně  Tak moc se nás najednou 
nemohla dočkat, že jsme nestihli dojet 
do porodnice a porodili jsme v autě u 
hřbitova ve Zlonicích.  Máme opět 
tabulkových 3 520 g a 50 cm a jsme 
všichni v pořádku, tatínek celou situaci 
vydýchává a Eli je nadšená, že je ségra už 
venku, a i pro ni je to určitě zážitek na 
celý život.  Já se nemůžu přestat smát a 
jsem hrozně vděčná, že vše dopadlo 
dobře. Ordinaci nesleduju, ale troufám si 
říct, že o nějakých takových story to 
bude, že?“ 
►… že jsme se opět sešli, abychom si 
zazpívali a poslechli si pěkné písničky s 
harmonikou a tentokrát i s houslemi a 
trubkou. Zahrál nám Ježek junior a dvě 
šikovné mladé muzikantky. Užili jsme si 
příjemné dvě hodinky. Akce se líbila a na 
přání zúčastněných budeme akci opět 
opakovat na podzim. Velmi nás potěšilo 
poděkování paní Jany Havlišové, která se 
této akce zúčastnila.   
 „Dovolte mi, abych poděkovala městysi 
Zlonice a spolku Šance pro slušné za 
krásně strávené nedělní odpoledne při 
posezení s harmonikou, které se konalo 
21. 5. 2017 v Kulturním centru ve 
Zlonicích. Poslechli jsme si skladby z 
mnoha zemí světa, zazpívali a celkově 
vládla pohoda a dobrá nálada. Dvě 
hodiny utekly jako voda. Určitě se budu 
moc těšit na další takové setkání.                                                                                                                                                                                                                                                                        
<<Jana Havlišová>>  
►… že v sobotu 24. 6. 2017 se budou 
od 10,00 hod na hřišti SK Zlonice po celý 
den konat oslavy -  110 let od založení 

Sportovního klubu Zlonice. S naší starou 
gardou si přijedou zahrát herci, zpěváci a 
sportovci z populárního teamu Arabela. 
Odpoledne budou mít potom svoje 
show, zazpívá Marcela  
Holanová. Pro děti i dospělé jsou 
připraveny soutěže a na návštěvníky čeká 

i překvapení . Večer proběhne taneční 
zábava pod širým nebem. 
 
Dovolte mi na závěr Pavlače pohled do 
minulosti jako dodatek ke zlonickým 
zvonům. 
Na dotaz paní Čermákové ohledně sbírky 
na zvony, který napsala na Zlonické 
fórum přibližně před 5 lety, jsem 
reagovala - cituji:  
„Paní Čermáková, také by mě to 
zajímalo, ale myslím si, že nikdo z občanů 
vám odpověď nemůže dát. Budete se 
muset zeptat na jiných místech. Pokud 
něco zjistíte, prosím zveřejněte tuto 
informaci. Nejsem určitě sama, koho by 
to zajímalo. Děkuji, že jste na toto téma 
zahájila debatu.“ Tím ale diskuse 
skončila, už se nikdo neozval. 
Jenom pro připomínku vkládám ještě 
pavlačový příspěvek ze Zlonické šance – 
červen 2014:  
„Lidi slyšeli jste, že ve Zlonicích po delší 
přestávce obnovil svou činnost 
Vlastivědný kroužek Zlonicka? Jeho 
členové, jak jsem se dozvěděla, úzce 
spolupracují se zlonickou farností. Rádi 
bychom proto členy výboru kroužku 
požádali, zda by nemohli na faře zjistit, 
jak to vypadá se sbírkou na nové zlonické 
zvony. Často se mě ptáte, kam se sbírka 
poděla a kolik se vlastně mezi lidmi do 
této doby vybralo. Ale ať jsem se snažila 
sebevíc, nikde se mi nepodařilo konkrétní 
informace získat.“ 
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Tak naše pátrání po uspokojivé odpovědi 
na téma Sbírka na obnovu zlonických 
zvonů skončilo.  
Myslím si, a se mnou spousta dalších, že 
v této chvíli vůbec nezáleží na tom, kdo 
začal, ale důležité je, že se s akcí začalo.  

 
To je ode mne vše. 
Krásné prázdniny a 
příjemnou dovolenou z 
Pavlače přeje Marie 
Geringová. 

 

 

OKÉNKO DO HISTORIE  
ZLONICKÝCH ZVONŮ 

/JOSEF NEUMANN, KRONIKÁŘ/ 
 
Svoji první symfonii napsal Antonín 
Dvořák v romantickém stylu a inspirací 
mu byla hudba Beethovena a 
Mendlssona-Bartholdyho. V té době mu 
bylo pouhých 24 let a jako vzpomínku na 
svoje dětství ji nazval Zlonické zvony. 
Osud této symfonie byl ovšem poněkud 
zvláštní. Rukopisnou partituru zaslal 
skladatel do jakési soutěže v Německu a 
už ji nedostal zpět. On sám ji do konce 
života považoval za ztracenou. Mezitím ji 
objevil v jednom antikvariátu v Lipsku 
profesor Karlovy university Dr. Rudolf 
Dvořák, což byla pouhá shoda jmen. 
Skladatel v té době nebyl ještě příliš 
znám a profesor zřejmě neměl důvod se 
s partiturou někomu pochlubit. Teprve v 
r. 1923 byla jeho synem objevena v 
pozůstalosti, to už bylo 19 let po 
mistrově smrti. Dalších 13 let trvalo, než 
došlo k prvnímu provedení díla. 
Symfonie vznikla 14. 2. – 24. 3. 1865 a 

premiéru měla 4. 10. 1936 v Brně. 
Antonín Dvořák, který zemřel v r. 1904, 
svoji skladbu nikdy neslyšel. 
Pro připomenutí smutné historie našich 
zvonů odkazujeme na článek zlonického 
kronikáře Josefa Neumanna otištěný ve 
Zlonickém zpravodaji v lednu roku 2014. 

Stejně pohnutou historii, tentokrát bez 
šťastného konce, mají i samotné zvony. 
V době před 1. sv. válkou měl zlonický 
chrám celkem 6 zvonů. 3 menší a 3 
velké. V době války, když začaly 
Rakousku - Uhersku docházet surovinové 
zdroje, byly pro válečné účely zabírány 
mimo jiné i kostelní zvony. Zvony i děla 
se totiž odlévají z podobného kovu. V 
roce 1916 se začalo se soupisem všech 
zvonů na území Rakouska – Uherska. V 
té době se záboru pokusil zabránit 
zlonický páter Josef Jaška, který jako 
jediný nepodepsal protokol o 
zrekvírování a veřejně proti němu 
protestoval. Brzy však pochopil, že jeho 
snaha bude marná. Zvony ze Zlonic se 
mu zachránit nepodařilo, ale dva větší z 
Pálečku ano. Odmítl je vydat s poukazem 
na jejich historickou a uměleckou 
hodnotu. 1. 4. 1917 o půl šesté večer 
zazněly ve Zlonicích zvony naposledy. 
Druhého dne byly rozbity a shozeny z 
věží. Pouze několik úlomků se podařilo 
uchovat a jsou dodnes uloženy v 
Památníku Antonína Dvořáka. Nejprve 
byl odvezen menší Prostředník, větší 
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Norbert a Maria. 20. 12. téhož roku k 
nim přibyl ještě Florián. Původní zvon z r. 
1566 měřil v průměru 122cm a vysoký 
byl 90 cm. Na severní věži zůstaly jen dva 
menší zvonky Umíráček a Poledník, jižní 
věž zůstala prázdná. Z Pálečku byly proto 
zapůjčeny dva zvony. Větší Jakub, který 
byl později vrácen zpátky a ještě jeden, 
který se do Pálečku nikdy nevrátil. 

Pět nových zvonů bylo slavnostně 
zavěšeno 28. 10. 1929. Dostaly jména 
Václav, Maria, Norbert, Florián a Srdce 
Páně. Největším byl tentokrát Václav. 
Měřil 133,5 cm a vážil 1345 kg. Byl 
věnován místním padlým v 1. sv. válce. 
Ani tyto zvony neměly mnoho šancí na 
přežití. Situace se přesně opakovala 
během 2. sv. války. Zajímavé je, že dnes 
neznáme přesné datum, kdy byly zvony 
znovu zrekvírovány. Jeden údaj uvádí rok 
1940, druhý 17. 3. 1942. To, na čem se 
pamětníci shodnout je, že to byla 
neděle, kdy v poledne naposledy zazněly 
a potom byly za zvuků státní hymny 
sneseny z věží dolů, kde se s nimi 
krátkou bohoslužbou a vlastenecky 
laděným projevem spolu s přihlížejícím 
davem rozloučil zlonický děkan. Právě 
proto, že tyto zvony byly nově vyrobené 
a neměly žádnou historickou hodnotu, 
šance na jejich záchranu neexistovala. 
Navíc tresty za neuposlechnutí byly 

tentokrát daleko tvrdší. Věže zlonického 
chrámu znovu osiřely. 
Novou naději vzkřísil v posledních letech 
páter Grigiel. Místní farář se nejprve 
pokusil přesunout do Zlonic zvony z 
Pálečku, ale narazil na tuhý odpor 
pálečských občanů. Proto se pokusil 
získat peníze na zvony nové. V kostele 
byly pořádány koncerty, z nich byla 
pořizována CD, byla vyhlášena veřejná 
sbírka, oslovovány nejrůznější instituce. 
Od té doby, co byl pan páter přeložen na 
jinou farnost, veškeré aktivity ustaly a 
stav konta není znám. 

 
ZLONICKÉ ZVONY – VZPOMÍNKA 
NA BENEFIČNÍ KONCERT  
8. ZÁŘÍ 2001  
/OLGA JANÍČKOVÁ  NEDVĚDOVÁ/ 
SE SOUHLASEM AUTORKY OTISKUJEME VÝŇATEK Z 
RODINNÉ KRONIKY RODU NEDVĚDŮ 

 
„Se zvony, jež mají být po létech 
obnoveny, je naše rodina spojena tak, že 
můj bratr je posledním žijícím aktivním 
účastníkem snímání zvonů ve válce a jako 
poslední na ně coby mladý hoch zazvonil. 
Dnes, po šedesáti letech o tom v kostele 
před koncertem promluví. Konečně 
nadchází čtrnáctá hodina, stoupáme po 
monumentálním schodišti pod dojmem 
vzpomínek na mládí, na zbožnou babičku 
Nedvědovou a na celou rodinu. Vrchol 
schodiště je korunován mohutnou 
tepanou bránou.  
Teď tedy po letech projdeme tou branou 
na ochoz a nádvoří kostela. Jsou 
otevřeny hlavní dveře, a když do nich 
vstoupím, nevnímám nikoho z množství 
přítomných lidí, jen zářivý prostor, 
důvěrně známý, plný barevného slunce, 
jež prochází mozaikou vysokých 
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klenutých oken. Všechno je jako kdysi. 
Každý věřící tu měl své místo, svůj 
odložený zpěvník, své měkké klekátko a 
nikdo nikdy ten nepsaný zákon neporušil. 
Mládež sedávala v lavicích pod 
kazatelnou – tedy my před šedesáti lety. 

Množství lidí je tiché. A tu zahřměly 
chrámem varhany. Farář Ondřej všechny 
přivítal a vyzval mého bratra, aby se s 
námi rozdělil o vzácnou vzpomínku na 
poslední chvíle zlonických zvonů. Byl to 
dobrý úvod vzhledem k účelu koncertu a 
mnozí přítomní všechny ty smutné 
detaily slyšeli poprvé. Pan farář, který 
založil novou kroniku farnosti pro třetí 
tisíciletí, si text projevu převzal jako 
dokument. Koncert započal. Duchovní 
hudba a zpěv, včetně Dvořákových 
Biblických písní dávaly příležitost 
k rozjímání, a zrak, klouzající po prostoru 
a jeho jednotlivostech vyvolával obrazy 
kněží, kteří tu kdy sloužili mše, množství 
ministrantů u oltáře, obtížně a poctivě 
poklekajícího kostelníka Švarce, 
církevních hodnostářů při slavnostech, 
svateb i pohřbů, Vánoc se vzácnými 
jesličkami, či večerní májové pobožnosti, 
půlnoční mše. Obrazy vyvolávají jeden 

druhý bez konce. Na závěr koncertu nás 
přiměl Alfréd Strejček soustředit se na 
slova Staroperské legendy, zhudebněné 
Zdeňkem Zahradníkem s jeho osobním 
varhanním doprovodem: zasaď rostlinu, 
ale neubližuj jí přílišnou péčí, nebo 
zahyne. 
Téhož dne po koncertu jsme byli pozváni 
na faru. Poseděli jsme v hlavním sále 
prvního patra, jenž byl původně určen 
pro slavnostní příležitosti. I dnes budil 
slavnostní dojem jednoznačně. Veliký 
stůl s bělostným ubrusem nesl mísy s 
ovocem a sladkým pečivem, na 
servírovacím stolku se třpytilo křišťálové 
sklo. Čisté bílé zdi, staré obrazy, elegantní 
koberec, pod okny opět se nadechující 
zahrada. Kromě hostitele kolem stolu 
zasedli zejména všichni hudebníci, pěvci 
a organizátoři koncertu, reprezentantky 
nelahozevské Společnosti, dále Zdenka 
Kuklová a Hanka Němcová, opory 
kulturních snah faráře Ondřeje. Též Jarka 
a já s bratrem a jeho synem Karlem.“ 
 

 
NÁVRAT ZVONŮ DO VĚŽÍ 
CHRÁMU NANEBEVZETÍ PANNY 
MARIE VE ZLONICÍCH. 

/JAN TŮMA PŘEDSEDA ŠPS/ 

 

1. dubna uplynulo 100 let od chvíle, kdy 

se Zlonice rozloučily se svými zvony, 

jejichž zvuk se nesl do okolí z věží 

chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Nejen 

100. výročí nám připomnělo smutnou 

historii těchto zvonů, tolik spjatých 

s velikánem české a světové hudby 

Antonínem Dvořákem.  Mnoho 

zlonických občanů si vzpomene na pokus 
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o jejich navrácení zpět do věží našeho 

chrámu. Bohužel také vědí, jak 

nechvalně tato akce dopadla. My jsme 

však usoudili, že jeden nešťastný pokus 

nás nemůže navždy 

odradit. Myšlenka na 

návrat zvonů do 

Zlonic je pro nás stále 

aktuální. My se přece  

nenecháme odradit 

jako většina, a proto 

se Šance pro slušné, 

z. s. pustila do práce.  

Jednomyslným hlasování členů našeho 

spolku bylo rozhodnuto – JDEME DO 

TOHO! Je před námi obrovský kus cesty, 

ale už jsme vykročili. Oslovili jsme 

několik organizací a lidí, kteří jsou 

ochotni pomoci s naším záměrem. Hned 

v úvodu akce vám musíme sdělit, že v 

tuto chvíli opravdu nepřicházíme 

s prosbou o finanční příspěvek, který již 

mnozí z vás poskytli v   minulosti, ale 

chceme vás informovat o novém 

projektu vedeném naším spolkem. Šance 

pro slušné bude pouze zastřešovat a 

koordinovat celou škálu akcí a činností 

s cílem vrátit do Zlonic alespoň jeden 

zvon. Pro někoho to může být cíl malý, 

pro někoho velký. Uděláme vše pro to, 

aby se podařilo z  původních šesti zvonů, 

vrátit co nejvíce. Bylo již osloveno 

několik mistrů zvonařů, abychom zjistili 

podrobnější informace o cenách a 

koncepci projektu jako takového. Až 

budeme mít vše potřebné, podáme vám 

komplexní zprávu, ale dnes přinášíme 

jiné radostné vyjádření.  

Jedním z podniknutých kroků bylo 
oslovení místního pana faráře p. Cyrila 
Kubánka, který jakožto současný 
administrátor farnosti má přístup k 
informacím týkajících se fondu na zvony, 
který zřídil dřívější pan farář Grygiel. Jak 
je známo, následovník tohoto aktivního a 
schopného pana faráře zneužil fond pro 
soukromé účely. Nebyla známa ani 
částka, kterou se podařilo tehdy 
nashromáždit. Lidé, kteří přispívali 
nemalými částkami, se cítili podvedeni a 
zklamáni, a proto jsme požádali o 
vyjádření pana Cyrila Kubánka, abychom 
zjistili skutečný stav věci. Zde citujeme 
jeho vyjádření: „Rád bych oznámil 
závěry z kontroly účetních dokladů z 
minulých let na faře ve Zlonicích. 
Kontrolní pracovníci z Arcibiskupství 
pražského došli k závěru, že poslední 
známá výše fondu na zlonické zvony 
byla 286 499,84 Kč. Rozhodnutím 
generálního vikáře Mons. ThLic. Ing. 
Zdenka Wasserbauera Th.D. ze dne 
22.12.2016 bylo nařízeno, abych 
dorovnal fond do této výše. Díky 
úsporám z několika minulých let je toto 
možné, fond na zvony je tedy dorovnán 
a děkuji za každou další iniciativu v této 
věci. P.Cyril Kubánek, administrátor 
Římskokatolické farnosti Zlonice“.  

Tímto děkujeme panu Kubánkovi za 
vyjádření, které je pro nás všechny 
dobrou zprávu. Vaše peníze neskončily v 
černé díře a snaha nebyla marná. Toto 
sdělení je pro nás odrazovým můstkem 
pro další snažení. Práce na přípravách 
obnovy zlonických zvonů pilně pokračují. 
Jaká jsou poslední novinky? Bylo 
osloveno zvonařství Perner, které již 
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kdysi zpracovávalo návrh řešení a 
cenovou nabídku nových zlonických 
zvonů. Po konzultaci byla finanční 
nabídka aktualizována, a proto již víme, 
kolik bude zhruba potřeba finančních 
prostředků na výrobu, osazení a 
automatický pohon třech nových a 
jednoho stávajícího zvonu, který by měl 
projít taktéž opravou. Finanční náročnost 
celé akce byla v současné době vyčíslena 
na částku 1,8 mil. Kč. Bylo nám 
potvrzeno, že celou obnovu a návrat 
zvonů můžeme rozdělit do jednotlivých 
etap. Díky tomu mohou být finanční 
prostředky, které se podaří shromáždit, 
ihned investovány a budeme se moci 
těšit z dílčích výsledků našeho 
společného snažení. Nyní nás čeká 
osobní prohlídka a schválení 
navrhovaného řešení pražským 
arcibiskupstvím a pověřenými 
pracovníky, kteří již byli námi 
kontaktováni. 
 
 
Omlouváme se všem návštěvníkům 
koncertu „Vraťme Zlonicím zvony“.  Na 
programu koncertu v průvodním textu 
je chybně uvedeno číslo účtu. 
Nedopatřením vypadla jedna pětka. 
Správné číslo transparentního účtu u 
Komerční banky, a.s. je 775527/0100.  
Děkujeme. 
 

 
 

 
 
 
 

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU 
/BOŘEK JAREŠ/ 
 

Již delší dobu probíhá změna územního  
plánu našeho městyse. Rozhodnutí o 
změně bylo přijato usnesením 
Zastupitelstva dne 10. 9. 2013, zadání 
Změny č. 2 bylo schváleno 2. 6. 2015. 
První předložený návrh Změny č. 2 
z ledna 2016 prošel zřejmě bez většího 
zájmu veřejnosti, protože se moc 
nemluvilo například o navržené změně 
obchvatu Zlonic z původní trasy mezi 
oběma hřbitovy na trasu přes Židovský 
hřbitov a Urnový háj, nebo o vyčlenění 
pozemků nad sběrným dvorem z  ploch 
pro výstavbu rodinných domů zpět na 
ornou půdu, nebo o dobrém záměru - 
vzniku plochy pro sport v Břešťanech.  
V rámci této změny mělo dojít k omezení 
nebo zrušení ploch k bydlení v celkovém 
rozsahu 5,26 ha, protože v územním 
plánu je na správním území obce Zlonice 
navrženo cca 384 rodinných domů (!), 
což by mohlo znamenat nárůst až o 1344 
obyvatel (za sto let…). Otázkou je, zda na 
takto určených pozemcích je vůbec 
zájem stavět. Co považuji za velké plus 
změny, je zrušení ploch (79,1 ha) pro 12 
větrných elektráren!  
Na základě připomínek byla během roku 
2016 připravena „změna změny“, která 
obsahuje spolu s první verzí 277 úprav 
územního plánu. Veřejné projednávání 
proběhlo za mizivé účasti veřejnosti dne 
20. 3. 2017 ve Zlonicích. Podařilo se sice 
vrátit část ploch zpět pro možnost 
bydlení, ale zájemce o výstavbu musí 
zajistit územní studii a pro část pozemků 
navíc uzavřít plánovací smlouvu 
s městysem, uzavřít dohodu s Krajským 
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úřadem Středočeského kraje a splnit 
řadu dalších podmínek. 
Co je ještě zajímavé - do aktuální verze 
změny byly vloženy podstatné podmínky 
prostorového uspořádání - min. velikost 
pozemků 800 – 1 200 m2, podíl 
zastavěných ploch max. 40 %.  
A co by mohlo některé budoucí 
stavebníky zajímat, tak je omezení typu 
stavby - „…nové stavby budou odpovídat 
charakteru okolní venkovské zástavby 
(nepřípustné jsou mobilheimy, sruby a 
další netypické venkovské stavby)“. 
 
S kompletní verzí Změny č.2 ÚP obce 
Zlonice se můžete seznámit na stránkách 
http://www.meuslany.cz/cs/mestsky-
urad-a-odbory/stavebni/uzemni-
planovani/ 

 
 
ZLONICE SOUTĚŽÍ O TITUL 
VESNICE ROKU 

/RADKA KOTĚROVÁ/ 
 
V úterý 31.5.2017 navštívila městys 
Zlonice hodnotící komise soutěže 
"Vesnice roku". Svoji prezentaci, na 
kterou máme přesně 120 minut, jsme 
začali v mateřské školce, kde členové 
komise mohli ochutnat zdravé svačinky, 
prohlédnout si školičku a zhlédnout 
vystoupení našich nejmenších. Poté jsme 
se hasičským Stratílkem přesunuli do 
areálu SK Zlonice, kde se prezentovaly 
jednotlivé spolky, zacvičili rodiče s dětmi 
z místního TJ SOKOL Zlonice, základní 
škola předvedla své vystoupení "Cesta 
kolem světa". Výcvik, obranu a 
poslušnost pejsků předvedly dvě členky 
kynologického klubu. Já jsem 

odprezentovala charakteristiku a popis 
městyse a na závěr zahráli Pohodáři a 
zatančily mažoretky. Na závěrečné 
taneční číslo základní školy jsem se 
zapojila do kola i s místopředsedkyní 
hodnotící komise - starostkou obce 
Úholičky, která byla vystoupením 
nadšená. Jejich obec se vloni stala 
Vesnicí roku Středočeského kraje. 
Výsledky se dozvíme 28. 6. 2017 v Kutné 
Hoře. 

 
DOTAZ NA ZASTUPITELE 
 
Dobrý den, všiml jsem si, že ve Vyšínku 
probíhaly nějaké stavební práce kolem 
rybníčku. Můžete vysvětlit, o co přesně 
šlo? 
 
Od začátku roku 2017 se několikrát 
diskutovalo o znečištění vody v rybníčku 
ve Vyšínku. V dubnu se u něj sešlo na 
základě oznámení místní občanky hned 
několik složek, které měly zjistit, co nebo 
kdo vodu znečišťuje a jaké jsou možnosti 
nápravy. Situaci řešily pracovnice 
Odboru životního prostředí, Policie ČR, 
hasiči, Kriminální policie, správce 
majetku a starosta Zlonic.  
Vyšetřování ještě neskončilo, ale kroky 
k nápravě učiněny byly – byly 
zabetonovány výpustě, které přiváděly 
dešťovou vodu z okolních domů, byla 
vybagrována a položena nová vodní 
cesta z plastových trubek, která 
z rybníčku odvádí spodní vodu, byl 
zrekonstruován mostek. Stavební práce 
vyšly na cca 170 tisíc Kč. 
Otázkou je, co se se bude dít s dešťovou 
vodou, která odtékala z okolních 
pozemků a dvorků domů právě do 

http://www.meuslany.cz/cs/mestsky-urad-a-odbory/stavebni/uzemni-planovani/
http://www.meuslany.cz/cs/mestsky-urad-a-odbory/stavebni/uzemni-planovani/
http://www.meuslany.cz/cs/mestsky-urad-a-odbory/stavebni/uzemni-planovani/
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rybníčku, když (zřejmě díky 
nezodpovědnosti jednoho obyvatele 
z takto připojených objektů) byla 
dešťová kanalizace na základě nařízení 
Odboru životního prostředí zaslepena. 
Bude se stahovat do sklepů nebo 
zůstávat na dvorcích?  Budou si lidé sami 
kopat odvodné kanály, aby neměli na 
zahradách bažinu?  
                                                        /LENKA FIALOVÁ/ 

 
OKÉNKO DO PŘÍRODY 
/NOS-NEZÁVISLÁ ORNITOLOGICKÁ SKUPINA 
SKLENIČKOVI/ 

 
 
 
 
 
 
 

„…hrdliččin zval ku lásce hlas...“ 

      Zaposloucháte-li se do veršů básníka 
K.  H.  Máchy,  kde  k  lásce zve hrdliččin 
hlas, kteroupak hrdličku asi pan básník 
poslouchal? V době, ve které žil, bylo 
možné vidět jen hrdličku divokou, která i 
dnes, stejně jako tenkrát, před člověkem 
prchá na velkou vzdálenost, vyhledává 
ostrůvky zeleně, lesíky a hájky poblíž 
vody. Pozorovat tedy zamilované divoké 
hrdličky zblízka lze jen velmi skrytě. 
Hrdlička zahradní v době básníkova 
života naše končiny ještě vůbec 
neobývala, přistěhovala se o hodně 
později z daleké Indie. Hrdličky se 
postupně šířily dál na západ a za pár 
desítek let obydlily celou Evropu.  U nás 
se vyskytuje teprve sedmdesát let – 
přesněji - první výskyt byl zaznamenán 
na Moravě v roce 1942, a do roku 1955 
obsadila hrdlička zahradní celé území 

republiky.   Do Evropy se dovážel i 
vyšlechtěný druh hrdličky „chechtavé“, 
který se choval jako klecový pták pro 
pobavení.     Pokud byly hrdličky v kleci v 
páru, dlouhé chvíle trávily přítulným 
chováním, oštipováním zobáčků, 
chichotáním a vrkáním, zvláště v měsíci 
květnu. V současnosti chovají holubáři 
hrdličku chechtavou jako exotické 
ptactvo. 
 
Které hrdličky s námi žijí? 
     Hrdlička zahradní se sžila s prostředím 
a značně se přemnožila.  Známe ji ze 
zahrad, ráda přilétne na krmítko, nebo se 
proplétá na dvoře mezi slepicemi.  Pokud 
jim přeje počasí, hnízdí někdy až čtyřikrát 
do roka, ve snůšce bývají dvě bílá vajíčka, 
ze kterých za 14 dní vysedí rodiče 
mláďata.  Holoubata vylétají z hnízda do 
tří týdnů.  Protože je hrdlička zahradní u 
nás hojně přemnožena, je od poloviny 
října do poloviny února lovnou zvěří. 
     Hrdličku divokou spatříme vzácněji. 
Jejich počet začíná klesat.  Pár hnízdí 
jednou ročně a samička snese pouze 2 
bílá vajíčka.  Kromě toho, že  se  mění  
struktura  krajiny a  nedostává se jí  při-
rozeného  prostředí,  hrozí  jí nebezpečí  
při  stěhování  do  Afriky, neboť  ještě  i 
dnes je  hrdlička  kulinářskou  
pochoutkou pro Francouze a Italy, na 
Maltě a na Kypru a při cestě do zimovišť 
je střílena a odchytávána.    Víte, jak tyto 
dva druhy od sebe rozeznáme? Jednak 
zbarvením - hrdlička zahradní je 
šedohnědé barvy, bříško má světlejší a v 
týle ji zdobí černý proužek, na ocase má 
na konci širokou bílou pásku. Hrdlička 
divoká je skořicově zbarvená s 
kropenatými křídly, narůžovělým 
bříškem, modrošedou hlavou, krk jí po 
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stranách zdobí černobílé proužky. Liší se 
od sebe i velikostí (hrdlička divoká je 
menší), ale hlavně hlasovým projevem. 
Hrdlička zahradní vydává tříslabičné 
gugúú-gug, kdežto hrdlička divoká 
hluboké dvojslabičné turr-turr. 
     Až uslyšíte hrdliččin hlas, tipněte si, 
který druh vlastně posloucháte? 
 

POSLEDNÍ KURZ 2. ROČNÍKU VU  
 
Poslední kurz Základy první pomoci vedla 
skutečná profesionálka - záchranářka 
paní Tereza Žebrová. Její povídání bylo 
velmi fundované, poučné a zajímavé. Je 
vidět, že je skutečně ženou na pravém 
místě. Posluchačům vysvětlila, jak 
správně volat zdravotnickou záchrannou 
službu, co dělat v případě popálenin, 
krvácení, náhlé cévní mozkové příhody, 
seznámila nás s přístrojem automatický 
externí defibrilátor a přidala i postřehy ze 
své praxe. Nakonec si všechny přítomné 
dámy vyzkoušely na figuríně správnou 
masáž srdce. Paní Žebrové děkujeme za 
opravdu zajímavou přednášku. 
 

DRUHÝ ROČNÍK VOLNOČASOVÉ UNIVERZITY 

JE ÚSPĚŠNĚ ZA NÁMI 

Posledním kurzem Základy první pomoci, 
který proběhl 9. května, jsme úspěšně 
zakončili druhý ročník Volnočasové 
univerzity. Od října jsme zájemce 
postupně učili vytvářet 3D origami, 
vyrábět vánoční ozdoby ze skleněných 
perliček, malovat na hedvábí i na trička, 
 
 
 
 

 pracovat se dřevem, radili, jak se 
správně nalíčit, jak používat akrylátové 
pastelky, jak pracovat s tabletem i jak 
poskytnout první pomoc. Na závěrečném 
kurzu jsme odměnili knižní poukázkou 
nejpilnější kurzisty. A protože univerzita 
baví vás i nás, jsme ve fázi vymýšlení 
třetího ročníku. Ladíme kurzy a hledáme 
přednášející. Už teď se můžete těšit 
třeba na Základy malby III, Zdobení dortů 
pomocí figurek z mandlové hmoty, Šití či 
přednášku o kváskovém chlebu. Znovu 
připomínáme možnost podílet se na 
obsahu třetího ročníku. Pokud máte 
nějaký tip, co byste se chtěli dozvědět, 
naučit, sem s ním, pokusíme se vám vyjít 
vstříc. V říjnu opět začínáme… 

 
KALENDÁRIUM 
 
23. 6., 20:00 - Koncert 
Lucie Bílé, letní kino 
Slaný 
24. 6., 10:00 - Oslavy 110 let založení SK 
Zlonice, hřiště SK 
27. 6., 16:00 - Rozloučení s předškoláky, 
PAD Zlonice 
27. 6., 17:00 - Malování na trička se 
Světlanou Kopeckou, KC 
15. 7., 8:00 - Slánský okruh, Masarykovo 
náměstí ve Slaném 
 
 
******************************** 
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