
Únor 2019                       Ročník VIII., číslo 1., vydáno dne 22.1.2019                           1                                                 

 
CENA: 5KČ 

Dvouměsíčník pro Zlonice, Břešťany, Tmáň, Lisovice a Vyšínek 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Únor 2019                       Ročník VIII., číslo 1., vydáno dne 22.1.2019                           2                                                 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTYSE ZLONICE 

/MARIE GERINGOVÁ/ 
Poslední zasedání 
zastupitelstva v roce 2018 
se konalo 18. prosince v KC. 
Přítomno bylo 14 
zastupitelů, omluven pan 
Šafner. 
   Ustavující zasedání zastupitelstva v 
listopadu nás překvapilo neobvyklým 
zájmem ze strany veřejnosti, ale 
tentokrát? Opět nezájem – jednání 
sledovalo pouhých 15 občanů. Škoda, 
ono je lehčí kritizovat a připomínkovat na 
sociálních sítích, než zvednout ruku v 
diskusi na veřejném zasedání a zeptat se 
přímo. Tak už to prostě ve Zlonicích 
chodí, co pamatuji (a že už pamatuji 
hodně).  
   Veřejnému zasedání předcházela 
pracovní schůzka zastupitelů, na které 
projednali důležité body programu. 
Ukázalo se, že pracovní porada byla 
přínosná, protože na veřejném zasedání 
odpadly (až na malé výjimky) různé 
připomínky a dohady a tím se celé 
jednání zkrátilo. I přítomní občané tento 
způsob spolupráce zastupitelů uvítali.  
   Teď již k některým bodům jednání. 
Zastupitelé předložili předem projednaný 
návrh na složení výborů. FINANČNÍ 
VÝBOR – předsedkyně: paní Slavíková – 
členové: pánové Kratochvíl, Nosál, Pagač, 
paní Průšová. KONTROLNÍ VÝBOR  – 
předseda: pan Rudolf Čížek st., členové: 
pánové Čížek ml., Kopecký, Kos, Šafner.  
Návrh na složení výborů byl přijat 
většinou zastupitelů. Rozpočet na rok 
2019 ve výši 57 861 000 Kč byl schválen. 
Odměny: finanční odměna starosty je 
dána zákonem a je stanovena podle 

počtu obyvatel – 54 715 Kč. Odměny 
ostatních neuvolněných členů 
zastupitelstva byly zachovány ve výši, 
která byla schválena na ustavujícím 
zasedání, zákonná možnost navýšení dle 
zákona č.202/2018 Sb. nebyla využita. 
Odměna neuvolněné místostarostky byla 
odhlasována ve výši 27 613 Kč (opět 
nebylo využito navýšení), další odměny – 
předsedové výborů 5000 Kč, členové 
komisí 2500 Kč, radní 1500 Kč, 
zastupitelé 1000 Kč. Zastupitelé 
odhlasovali, že se částky nebudou sčítat 
(u zastupitelů, kteří mají například dvě 
funkce).  
   Další věc, která vás bude zajímat, jsou 
poplatky. V letošním roce budou 
obyvatelé opět platit vodné a stočné ve 
výši 90 % částky spotřeby. To znamená, 
že vodné bude 47,161 Kč a stočné 
41,665 Kč. Celkově 88,726 Kč za m3. 
Poplatek za odvoz odpadů zůstává ve 
stávající výši 500 Kč na osobu a rok. Pan 
starosta upozornil, že částka, kterou platí 
městys ročně za občana, je daleko vyšší a 
činí 1 279 Kč. To znamená, že městys za 
každého občana ročně doplácí za svoz 
odpadů 779 Kč. 
    Na závěr ještě zmíním dotační tituly, 
které už probíhají. Přislíbenou máme 
dotaci na kanalizaci a úpravu komunikace 
od zdravotního střediska doleva do ulice 
Třebízského až k ulici Pejšově. 
Podmínkou udělení dotace je, že se musí 
propojit dvě páteřní ulice, proto se 
nemůže zatím řešit ulice Purkyňova, 
která navazuje na už opravenou ulici 
Máchovu. Druhá dotace bude na 
bezbariérový přístup do základní školy. 
Přístupová cesta povede přes zahradu 
PAD (mezi PAD a ZŠ) podél zdi ZŠ a do 
školy se bude vstupovat vchodem ze 
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zahrádky od PAD (v místech dnešních 
plechových dveří do spojovací chodby). 
Poslední dotace bude na úpravu školního 
hřiště. V loňském roce jsme ji nedostali, 
snad to letos vyjde. Připravují se i nové 
webové stránky městyse. Na žádost 
zastupitele Kopeckého zakoupil městys 
12 košů určených na odhazování pytlíků s 
psími exkrementy. Součástí košů budou i 
čisté pytlíky. Koše budou osazeny v 
místech, kam chodí majitelé se svými psy 
(více v článku J. Kopeckého). Zastupitelé 
také měli možnost se podrobně seznámit 
se dvěma návrhy na úpravu areálu 
bývalého koupaliště. Konečné vyjádření 
padne až po schůzce s projektantem v 
tomto roce. Do té doby si zastupitelé 
připraví své připomínky a návrhy. Po 
schůzce také zváží finanční náročnost 
projektu apod. V závěru zasedání 
vystoupil radní Tomáš Smetana s 
příspěvkem, ve kterém seznámil 
přítomné s činností Městské policie ve 
Zlonicích (bližší informace se dočtete v 
jeho příspěvku). 
   Na závěr bych zase chtěla vyzvat 
občany: přijďte si poslechnout jednání 
zastupitelů. Nereptejte a nekritizujte po 
straně. Máte jedinečnou možnost sami 
přispět svými nápady a připomínkami a 
hlavně některé zprávy, které k vám 
doputují, nemusí být vždy pravdivé, 
mohou být zkreslené a pak dochází ke 
zbytečným nedorozuměním.  
 

ZLONICKÁ 
PAVLAČ 

/MARIE GERINGOVÁ/ 
 

Lidi, slyšeli jste … 
►… že jeden zlonický občan vypouští 
obsah své kanalizační jímky přímo na 

ulici? V sobotu 8. 12. 2018 v 17:00 hodin 
se tak stalo v ul. Nádražní, kde si jeden z 
jejích obyvatel chtěl zřejmě ušetřit 
peníze na nadcházející Vánoce a tak 
nelenil, připojil kalové čerpadlo, k němu 
hadici a skrze oplocení jal se vesele do 
zalévání zde rostoucích lip. Nejen, že se 
dopustil přestupku na úseku životního 
prostředí, ale k vánoční purpuře dodal i 
neocenitelný zápach v celé délce 
zmíněné ulice. I tací lidé, nevážící si 
místa a lidí kolem, mezi námi bohužel 
žijí. Víme, o koho se jedná. Nebuďme 
lhostejní k tomu, co se děje kolem nás. 
(Tento příspěvek jsem obdržela od 
občana, kterému není lhostejné, co se ve 
Zlonicích děje. Škoda, že nesmíme 
zveřejnit jméno výtečníka, který tuto 
činnost prováděl.) 
►… že jsem konečně slyšela chválu od 
našich spoluobčanů. Co chválili? Část 
hotových chodníků v Nádražní a Pejšově 
ulici. Šla jsem se podívat – a opravdu, 
chůze po těchto úsecích je opravdu 
příjemná. Konečně - po tolika letech - 
svítá ve Zlonicích na lepší časy. 
►… že dříve za úklid chodníku 
zodpovídal majitel domu nebo přilehlého 
pozemku; po změně legislativy mají 
chodníky ve správě města a obce. 
Při následném vymáhání odškodnění 
záleží na tom, jak se k tomu město 
postaví.  Někdy díky dobré spolupráci 
města nemá pojišťovna s vyplácením 
odškodnění problém. Je to případ od 
případu, proto je vždy důležité vše 
dokumentovat. Na místě vždy vše 
vyfoťte, 
►… že bych se chtěla zeptat vás všech: 
„Co říkáte dopravní situaci ve Zlonicích?“ 
Jak slyším v poslední době dost často, 
máte i vy dojem, že veškeré dopravní 
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značky ve Zlonicích řidičům absolutně nic 
neříkají. A co na to naše dvě policie? Nic! 
Tak třeba u COOPu – nejen, že by 
projíždějící kamiony a auta měla jet 
maximálně 50 km/hod, ale u COOPu je  
značka dovolující pouze 30km/hod!!! 
Chodce, čekající u přechodu přes hlavní 
silnici (mimochodem přímo u služebny 
policie), respektuje málokdo, protože 
proč snižovat rychlost kvůli chodci, když 
jsem tak pěkně rozjetý!!  V ulicích 
Liehmannova a Husova jsou zákazy 
vjezdu nákladních automobilů. K 
smíchu!! Každý den jsem svědkem 
situace, kdy z Liehmannovy ulice vyjíždí 
kamiony, některé dokonce s moravskou 
značkou. Na křižovatce se těžko vytáčí, 
někdy trnu, že navštíví pracovnice pošty 
u přepážky a co více - pravidelně zadním 
kolem ničí kanalizační rošt, protože jinak 
se vytočit nezvládnou. Na značku o 
zákazu zastavení u pošty si už jenom 
matně vzpomínáme. Byla tam několikrát 
obnovena, ale protože stojí v cestě, 
nemohla přežít. Totéž Husova. Tam je 
velký problém vjezd u mlýna.  Je tam 
značka o přednosti v jízdě. Tu opět 
dodržují pouze místní. Nedávno došlo k 
situaci, kdy se v polovině úzké cesty u 
náhonu střetla dvě nákladní auta (která 
sem mimochodem mají zákaz vjezdu) a 
ve stylu Kdo z koho, vjelo jedno z aut na 
chodník, který se pod ním propadl. 
Pracovníci městyse museli chodník 
uzavřít a opravit. O ´Pejšovce´ a Nádražní 
ani nemluvím, tam jezdí auta jako 
zběsilá! A to je jenom malý výčet ulic, 
kterými pravidelně chodím. Určitě jste se 
setkali s dalšími dopravními přestupky. 
Všichni se shodujeme na jednom - dokud 
nebudou řidiči zákazy a příkazy 
dodržovat a policie nebude provádět 

kontrolu, má takové značení smysl?? 
Stačilo by několikrát takové výtečníky 
pokutovat a věřím, že by si dali příště ve 
Zlonicích pozor. Tak se ptám i za vás, 
existuje vůbec nějaké řešení??? 
►… že bych chtěla poděkovat 
pracovníkům městyse, kteří po Štědrém 
dnu museli uklízet vánoční papíry a 
pozůstatky obalů z vánočních dárků. Tím, 
že už většina obyvatel topí plynem, 
nemá možnost tyto papíry pálit v kotlích. 
To ale neznamená, že mohou odhodit 
papíry, kde se dá! Ano, kontejnery byly 
přeplněné, ale proč? Protože tam lidi 
házeli papír bez ladu a skladu. No a co s 
papíry, které se nevešly? Na zem. Dílo 
zkázy potom dokonal vítr. Nejhorší to 
bylo ´Pod kaštanem´. Celý náhon u 
mlýna byl plný poletujících papírů. 
Někteří z našich spolubydlících také 
„vtipně“ mezi papír nasypali ještě 
odpadky (Ať si chlapci z obce užijí!). Lidi, 
prosím vás, neříkejte mi, že nerozumíte 
tomu, kam který odpad patří. I trpělivost 
pracovníků městyse má své meze! Je 
ještě jedna možnost kam s papíry. V 
dubnu bude opět v základní škole 
sběrová akce ke Dni Země... a jestli se 
vám nechce čekat do dubna?  Papír děti 
sbírají ve škole celý rok.  
►… že se v tomto roce máme na co 
těšit. Čeká nás uzavření mostu přes 
zlonický potok. Z důvodu jeho 
havarijního stavu dojde v době od 4. 3. – 
31. 8. 2019 k jeho uzavření. Opravu 
bude provádět Středočeský kraj. 
Objízdné trasy budou  zveřejněny. Pro 
pěší bude zbudována  provizorní lávka ve 
spodní části náměstí k čp. 56 (bývalá 
zelenina). Jistě to přinese velké dopravní 
komplikace. 
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►… že takzvaný severní obchvat 
Slaného, jenž je přeložkou silnice I/16 
v úseku Slaný–Velvary, na který místní 
čekají desítky let, a má být hotový v roce 
2020, je od léta 2018 kromě silničářů i 
pracovištěm archeologů. Je možné, že se 
práce na jeho budování o něco 
protáhnou, vzhledem k tomu, že se zde 
v různých úsecích našla pravěká 
pohřebiště se skrčenci a další vzácné 
archeologické nálezy. Oficiální povolení 
mají archeologové do léta 2019. Obchvat 
Slaného bude měřit kolem 13 kilometrů. 
Jeho součástí je osm mostů, včetně 
protihlukové stěny. Cena stavby je kolem 
900 milionů. 
►… že v rámci vánočních pozorování 
ptáků se kos černý až do loňska 
vyskytoval na 98% zahrad. Následkem 
původně afrického viru Usutu tento 
podíl klesl za jediný rok na pouhých 58%. 
V Praze a části středních Čech kosi téměř 
vyhynuli. Tak konečně víme, proč se 
letos kosi neobjevují na krmítkách. Snad 
se situace zlepší. Jaro bez kosího zpěvu si 
neumím představit. 
 

PTÁTE SE – ZDE JSOU ODPOVĚDI 

/radní TOMÁŠ SMETANA, DiS/ 
 

Vážení občané, 
v souvislosti s volbami do 
zastupitelstva v roce 2018 
toho bylo napsáno již 
dosti a tak toto téma 
vynechám. Témata, která 
vás občany budou nejvíce 

zajímat, jsou jistě ta, která se vás budou 
bezprostředně dotýkat a která při svém 
běžném životě nejvíce vnímáte. 
Ústředním a letitým tématem je jistě 
infrastruktura. Jsem moc rád, že se nově 

složené radě podařilo prosadit navýšení 
finančních prostředků do investičních 
akcí. V řádu se jedná o investici 
přesahující 25mil. korun. Někomu se tato 
částka může zdát obrovská, jinému 
naopak přijde ne příliš vysoká. Dejme 
tomu, že je adekvátní - s přihlédnutím k 
celkovému rozpočtu, se kterým městys 
hospodaří. Každopádně je to suma, za 
kterou se dá udělat spousta práce a to 
bylo smyslem onoho navýšení. Zlonice 
mohou být pro každého inspirací, jak 
tyto prostředky smysluplně 
proinvestovat, aby se počaly výrazněji 
proměňovat. Troufnu si říci, že je to 
přání každého z nás. Shoda v této 
záležitosti panuje i napříč politickým 
spektrem, což lze jen kvitovat. Na 
investičních projektech se tak budou 
podílet všichni zastupitelé vč. tzv. 
opozice (to slovo nemám příliš v oblibě). 
Rada městyse za tímto účelem zřídila 
iniciativní investiční komisi, která bude 
nejen navrhovat, ale taktéž se podílet na 
návrzích jednotlivých projektů, dávat 
připomínky a pravidelně kontrolovat 
jejich průběh. Je to první krok k tomu, 
aby se svou prací zapojil každý ze 
zvolených zastupitelů.  
Svými náměty a nápady se může zapojit i 
každý z občanů, který je může zaslat 
nebo předložit radě městyse. Bylo by 
však mylné domnívat se, že každý z 
podnětů bude ihned realizován. Může 
být však posouzen, případně realizován 
později. Jde především o vaše názory a 
zpětnou vazbu, se kterou můžeme 
pracovat. Jak se říká: „Více očí více vidí“.  
V současné době jde především o to, aby 
byly plánované investiční akce kvalitně 
připraveny a mohly na jaře začít. 
Opravovat a budovat pak můžeme 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92887&idc=6357295&ids=627&idp=86215&url=https%3A%2F%2Fwww.pre.cz%2Fcs%2Fdomacnosti%2Felektrina%2F
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současně na několika místech, a čím více 
se podaří udělat, tím lépe. Jde také o to, 
aby se příslušní uchazeči o dílo přihlásili 
do výběrových či poptávkových řízení. 
Nastíním, zopakuji a upřesním plánované 
investice, které již předeslala 
místostarostka paní Radka Kotěrová v 
minulém vydání ZŠ: Prioritně se musí 
dodělat již rozběhnuté investice, na 
které jsou dotační tituly, což je 
kanalizace Zlonice – Břeštany – Tmáň a 
vodovod Zlonice-Vyšínek - Lisovice. Z 
chodníků se dodělají v celé své délce ul. 
Nádražní a Pejšova, přičemž v ul. 
Nádražní by mělo dojít k zúžení chodníku 
a vytvoření zelených pruhů ve směru od 
vozovky. Opravu dozná chodník na 
náměstí a to od přemostění až po 
farnost, přičemž by mělo dojít k 
revitalizaci spodní části náměstí, tzv. 
kultivaci svahu, osázení dřevinami a dle 
zvážení popř. zbudování parkoviště pro 
cca 15 os. vozidel. To z důvodu 
následného omezení vjezdu vozidel na 
náměstí, aby došlo k ušetření jeho 
podkladu. Oživení projektové 
dokumentace revitalizace náměstí a jeho 
přestavby dle požadavků památkářů. 
Pippichova ulice dozná změny v případě 
opravy příjezdové cesty před bytovkami, 
která by měla dostat nový asfaltový 
kabát. Při této komunikaci dojde taktéž k 
úpravě přilehlých parkovacích míst a k 
vybudování parkovacích míst naproti 
Speedpressu a podél zámecké zdi nad 
garážemi u čp. 508. V plánu je zbudování 
víceúčelového hřiště před čp. 508 (kdysi 
zde bývalo), dětských herních prvků a 
menší travnaté plochy na fotbálek. 
Sportovní vyžití zde skutečně chybí. 
Opraven bude chodník k železničnímu 
přejezdu za školou a situovány 

minimálně dvě lavičky pro pěší 
směřujících na místní hřbitov. Zateplení 
budovy a zbudování bezbariérového 
vstupu do ZŠ. Oprava komunikace ul. K 
Vypichu (pod zdravotním střediskem) 
včetně kanalizace s ul. Denisova. 
Výstavba nového asfaltového povrchu 
komunikace ul. Tylova (u mateřské 
školy). Výstavba klidové zóny v prostoru 
bývalého koupaliště až po ČOV (park, 
sportoviště). Tato akce však nebude v 
horizontu 1 roku a to vzhledem k jejímu 
rozsahu. Souběžně s těmito investicemi 
budou probíhat i další akce, o nichž vás 
budeme průběžně informovat. Přejme si, 
aby se vše povedlo. A na závěr - jestliže 
pan starosta stále připomíná, jak je 
nutné třídit odpad, pak já naopak apeluji 
na ty, kteří svými plechovými miláčky 
vjíždí a parkují na chodnících. Važme si 
toho, že se dělá něco nového, nemusíme 
to hned svým nezodpovědným 
počínáním zničit.  
 

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE SLANÝ 
/TOMÁŠ SMETANA/ 

 
Byť v rozporu s programovým 
prohlášením uskupení Šance 
pro slušné, ale i ODS a ČSSD, 
předstoupil jsem na 
uplynulém zasedání 
zastupitelstva s návrhem o 
vyvolání diskuze kolem fungování 
městské policie Slaný s působností v naší 
obci -  případně s návrhem na ukončení 
její činnosti. Důvodů je více. 
Připomeňme si nejdříve její vznik v roce 
2003, kdy byla mezi městem Slaný a 
městysem Zlonice uzavřena 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi 
podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní 
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policii.  
Předmětná smlouva byla uzavřena na 

dobu určitou od 
1. 6. 2003 do 
31. 12. 2004. 
Později byly 

vypracovány 
dva dodatky 
s úpravou trvání 

smlouvy. Dodatek č. 1 s dobou trvání 
smlouvy na dobu určitou od 1. 1. 2005 
do 31. 12. 2006 a dodatek č. 2 – 
prodloužení doby trvání smlouvy od 1. 1. 
2007 na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce. Takto pokračuje do 
současné doby. Vzpomínám si, že zřízení 
služebny bylo vnímáno velmi pozitivně a 
to i přes skutečnost, že se tu o chvíli 
později objevila i Policie České republiky. 
Člověk si zřejmě řekl - čím více policistů a 
strážníků, tím lépe. Vůbec nebudu 
zacházet do prvopočátku činnosti 
městské policie (dále MP). Budeme se 
zabývat především posledními třemi roky 
a současností. Než se dostanu k číslům a 
výsledkům, rád bych zmínil především ty 
důvody, které mě přiměly, abych 
k tomuto tématu vystoupil. 
Po letech činnosti není již činnost MP 
v naší obci většinou občanů vnímána 
pozitivně. MP ztratila kredit, množící se 
stížnosti a pohovory s občany tuto 
skutečnost jen potvrzují. Další věcí jsou 
vysoké náklady na její činnost a činnost 
jako takovou. Kdo z nás si již nevyslechl 
nějakou tu stížnost či nebyl svědkem její 
nečinnosti při rušení veřejného pořádku 
či kontrole dodržování obecně závažných 
vyhlášek nebo dodržování dopravních 
předpisů. V tomto směru by měl být 
strážník sám iniciativní. Proč jsou v době 
přítomnosti MP tolerována porušení 

vyhlášek, proč není postih pro řidiče, 
porušující zákazové a příkazové značky, 
parkování na chodnících apod. Při 
porovnání dosažených výsledků, vyvstává 
velká otázka, zda je odvedená práce 
úměrná směrem k vypláceným finančním 
prostředkům na účet města Slaného. Jde 
nejen o veškeré náklady spojené 
s činností, tzn. opravy služebního vozidla, 
telefony, pracovní pomůcky, elektřina, 
ale taktéž  o údržbu a opravy 
kamerového systému. V neposlední řadě 
je třeba zmínit úhrady za projednaná 
přestupková jednání správního odboru 
ve Slaném. Neefektivní je i způsob 
zavedených služeb, které v podstatě 
nemají žádný smysl. 
Dalším problémem je samotná uzavřená 
smlouva. Ta při smluvním rozsahu 
činnosti obsahuje pouze to, že MP bude 
vykonávat úkoly v rozsahu a způsobem 
stanoveným zákonem o obecní policii na 
území obce Zlonice, a že výnosy pokut 
uložených MP na území obce Zlonice 
jsou příjmem do rozpočtu zřizovatele. 
Smlouva navíc neobsahuje žádné 
ujednání o tom, že by strážníky MP 
mohl kdokoliv z vedení obce jakýmkoliv 
způsobem úkolovat.  
V čl. 3 o úhradě nákladů, že obec se 
zavazuje, že poskytne zřizovateli úhradu 
mzdových nákladů strážníků, dále hradí 
náklady spojené s povinným výcvikem 
strážníků, zakoupí pro hlídkou činnost 
provozuschopný automobil včetně 
výzbroje a výstroje a v neposlední řadě 
poskytne zřizovateli pro výkon činnosti 
vybavenou služebnu (tzn. elektřinu, 
vodu, teplo).  
A teď něco málo v číslech. Z OOP ČR ve 
Zlonicích jsem si nechal zpracovat zprávu 
týkající se nápadu trestné činnosti od 
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roku 2015 do současné doby. Jedná se 
především o majetkovou trestnou 
činnost ve všech jejích formách a 
trestnou činnost s prvky násilí. V roce 
2015 bylo na území obce Zlonice 
spácháno 10 majetkových trestných činů 
a 3 násilné, v roce 2016 – 8 majetkových 
a 4 násilné, v roce 2017 13 majetkových 
a 6 násilných a konečně v roce 2018 - 7 
majetkových a 3 násilné. V případě 
násilných trestných činů se jedná o 
domácí násilí, ublížení na zdraví v rodině. 
V případě majetkových hovoříme o 
trestných činech, které se staly tzv. na 
ulici. Nejsou započítány např. podvody, 
úvěrové podvody apod., to jsou latentní 
trestné činy, které život běžných občanů 
neovlivňují a nemohou být ze strany 
bezpečnostních složek ovlivněny. 
Ze zprávy MP Slaný za shodné období a 
z čísel, která mi byla předložena, mi 
naopak jdou popravdě tak trochu oči 
šejdrem a musím upřímně říci, že jim 
nevěřím. Za období 11/2015 do 10/2018 
se na MP obrátilo s různými podněty 
2724 občanů, učiněno bylo 789 výjezdů, 
řešeno bylo 715 přestupků. Z toho bylo 
594 přestupků – OZV  
městyse (kdy ve většině případů se 
jednalo o osoby mladší 15 let, tudíž 
přestupek se odkládá, neboť tato osoba 
není dle zákona postižitelná), 107 
přestupků v dopravě, 13 přestupků – 
veřejný pořádek, 1 přestupek na úseku 
majetku. Další čísla se týkají odchytů psů, 
nálezu zvířat, dohledů u ZŠ, kontrol BUS 
zastávek apod. V mém případě se jedná 
o příliš obecná čísla a o to, že papír snese 
opravdu hodně. Náklady na činnost MP 
Zlonice byly za období od roku 2015 do 
10/2018 ve výši 6 138 566 Kč. 
Uvažovala-li by obec o zřízení vlastní MP 

s nepřetržitou 24 hodinovou službou, což 
by činilo 6 strážníků, pak finanční 
rozpočet na rok (plat, zdravotní a sociální 
pojištění) by se pohybovalo přes 3 
miliony korun, výstroj a výzbroj cca 
600 000 Kč, připočtěte si zřízení 
služebny se všemi bezpečnostními 
prvky, např. zbrojním skladem, RDST, 
školení, služební vozidlo + PHM, opravy, 
čistící a hygienické prostředky atd., a 
jste na dalším milionu. V tomto případě 
bychom se pohybovali kolem 6 miliónu 
korun. To je prostě nereálné a v době, 
kdy obec hodlá investovat především do 
infrastruktury, je to holý nesmysl. 
Posuďte nyní sami činnost MP Slaný s 
působností ve Zlonicích s ohledem na 
zjištěné skutečnosti a její význam při 
působení v naší obci, a to bez ohledu, že 
jsme ve svých programových 
prohlášeních přislíbili občanům 
zachování bezpečnosti. Bezpečnost, 
mimochodem i na základě této zprávy, 
není závislá na přítomnosti MP. Jak je 
taktéž patrno, v naší obci není tak 
nebezpečno, jak se často někteří snaží 
líčit. Kriminalita je na ústupu. Není 
přepychem pro tak malou obec mít na 
svém teritoriu dvě bezpečnostní složky, 
z nichž jedna je draze placena a druhá 
zdarma? Nejde o žádné nepopulární 
rozhodnutí, jde jen o to, abychom 
s nejlepším svědomím zhodnotili a 
vyhodnotili všechna pro a proti a zvážili 
potřebnost této velmi nákladné služby 
v naší obci. Osobně jsem navrhl ukončení 
Veřejnoprávní smlouvy mezi městem 
Slaný a městysem Zlonice, protože se 
domnívám, že se v uvedeném případě 
jedná o ´vysavač´ obecní pokladny, kde 
prostředky mohou být použity 
k potřebnějším účelům. 
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ROZHOVOR S PANEM PAVLEM BERANEM 
 
1) Řekněte nám něco o sobě… 
Pocházím z moravského města 
Prostějov. Cesty osudu mě zavály 
nejprve do Prahy, kde jsem pracoval jako 
restaurátor, a poté do Zlonic. Tady jsem, 
jak se říká, zakořenil natrvalo. Bydlím tu 
už nějakých patnáct let, podruhé jsem se 
oženil a ve Slaném pracuji jako řidič. 
2) Pamatujete se, kdy jste se poprvé 
rozhodl namalovat obraz? Co vás k 
tomu vedlo? Máte ho ještě?  
S kreslením a malováním jsem začal ve 
školním věku, takové ty jednoduché 
dětské obrázky vodovkami nebo 
temperou, jako většina dětí. Zlom přišel, 
když jsem dostal k narozeninám olejové 
barvy, a já namaloval svůj první obraz, a 
rovnou na plátno! Pamatuji se, že to byla 
postava rockového kytaristy, to mi bylo 
asi 12 let, ale obraz už nemám, za ta léta 
někam zmizel. Už tehdy jsem ale věděl, 
že malování je pro mě záliba na celý 
život. 
3) Jakou technikou malujete? 
Občas něco namaluji akrylovými 
barvami, ale nejraději mám olejové 
barvy nanášené štětcem a špachtlí na 
desce nebo plátně. 
4) Co (jaké motivy) malujete? Máte 
nějaký oblíbený motiv? 
Motiv nemám vyhraněný, je to spíš o 
momentální náladě, ale když se 
porozhlédnu, budou to asi krajiny a 
květiny, kde si mohu pohrát s barvami, 
rozložením světla a stínu atd. 
5) Jsou motivy, které nemalujete? 
Nerad maluji osoby, je těžké namalovat 
pózu nebo pohyb osoby tak, aby 
výsledek stál za to, protože když se mi 
obraz nelíbí, nemilosrdně končí v koši. 

Nemaluji portréty, jsou pro mě příliš 
těžké, a na malování budov jsem zase 
líný, příliš mnoho rovných čar pro mou 
třesoucí se ruku. 
6) Malujete obrazy na zakázku? 
Na zakázku maluji jen pro svou milující 
manželku, například v kuchyni visí 
obrázky zátiší s červeným  nádobím, 
neboť si kuchyň ladí, jak jinak, do 
červena. 
7) Kdy se malování věnujete? (večer? o 
víkendu? v létě?) 
Čas je můj nepřítel, mám sezónní práci, 
takže  trocha času se najde opravdu jen v 
zimě. Navíc jsem vášnivý filatelista, což 
také zabere dost času. I to jsou důvody, 
proč jsem opustil řady místního 
šachového klubu. 
8) Co s obrazy děláte?  
8)   Většinu obrázků mám doma - hezky 
pověšené na zdi, něco málo jsem prodal, 
nebo daroval v rodině. Abych řekl 
pravdu, nerad se s vlastními výtvory 
loučím, možná je to divné, ale je to 
prostě tak. 
9) Věnuje se někdo další z vaší rodiny 
nějakému uměleckému odvětví? 
Manželka se věnuje různým ručním 
pracím a tvoření, a též maluje, ale 
technikou enkaustika, což je malování 
horkým voskem pomocí speciální 
žehličky, neboť jak sama říká, štětec do 
ruky nevezme. 
10) Co vám malování přináší? 
Malování je pro mě koníček, radost,  klid 
a uspokojení; a když se obrázek líbí i 
někomu jinému než mě, jako bonus se 
dostaví i hrdost a pýcha. 
 
Děkuji vám za rozhovor a doufám, že se 
brzy dočkáme další výstavy vašich 
obrazů. 
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CENTRUM MĚSTYSE 

/JAKUB KOPECKÝ, zastupitel/ 
 
      V minulém čísle našeho časopisu 
Zlonická Šance jsem uvedl, že jedním z 
důvodů, proč jsem kandidoval do 
komunální politiky je, aby můj hlas 
zastupitele byl slyšet. Jedna z věcí, které 
mě trápily, bylo dle mého názoru 
nedostatečné množství odpadkových 
košů mimo centrum obce. Pokud se 
budete procházet od základní školy k 
autobusové zastávce v ulici Revoluční 
nebo od ulice Pejšova k zámku, najdete 
přibližně na každých cca 50 metrech 
několik odpadkových košů.  Jestliže vaše 
kroky zamíří dál od centra, hustota 
těchto košů se snižuje nebo vymizí úplně.  
Všechno začíná u maličkostí a s touto 
maličkostí jsem se svěřil našim členům 
ŠpS před jednáním Rady městyse 
Zlonice. Velice mě překvapilo, když při 
další schůzce sdružení ŠpS mi bylo 
řečeno, že tento návrh byl přijat a Rada 
městyse Zlonice zakoupila 12 ks za 18 
792 Kč (1 kus za 1 566 Kč). 
      Koše by měly být umístěny na 
frekventovaných místech, kde se 
pohybují naši spoluobčané všech 
věkových kategorií, maminky s dětmi a 
hlavně ´pejskaři´. 
      Nepochybuji, že mnoha našim 
spoluobčanům nedělá problém vyhodit 
sáčky, obaly a krabičky od různých 
potravin do koše. Pokud koš není 
v blízkosti, tento odpad uloží do kapsy a 
vyhodí ho do nejbližšího místa k tomu 
určenému. Samostatnou skupinou jsou 
´pejskaři´(kam taky patřím), konkrétně 
jejich čtyřnozí kamarádi, kteří při venčení 
vykonávají svojí potřebu. Věřím, že mezi 
námi je mnoho zodpovědných majitelů, 

kteří po svých psech jejich exkrementy 
uklízí. Uschovat si doma nepotřebný 
sáček od pečiva nebo od čehokoliv 
jiného, vložit si tento sáček do kapsy, a 
pokud je potřeba tento sáček použít, je 
minimálně namáhavé. Ochota tento 
úkon vykonat je bohužel méně vidět. 
Slušnost toto vykonat je již na každém z 
nás. Odůvodnění, že platím obci za psa 
poplatek a obec si to má na své náklady 
vyřešit, je diskutabilní. 
      Všechny cesty, po kterých chodíme, 
totiž nepatří obci. Pozemky, po kterých 
se lidé naučili chodit, mohou také patřit 
soukromým osobám. A proč se za psa 
poplatek platí a za koně, kočky a jiná 
zvířata nikoliv? Já si to odůvodňuji tím, že 
většina koní je v ohradě a kočičí 
exkrement člověk najde spíš někde mimo 
cesty. Jelikož my lidé chodíme po 
chodnících, cestách a pěšinách a jsme 
zvyklí brát psy všude s sebou, nejčastěji 
nám vadí právě psí exkrementy. Vracím 
se tedy k začátku problému. Pokud pes 
vykoná potřebu, nevidím důvod, proč by 
jeho zodpovědný majitel tento odpad 
nesebral do sáčku, neuvázal na sáčku 
uzel a tento sáček nevložil do 
odpadkového koše. Bylo mi přislíbeno, že 
u košů budou i papírové sáčky, které jsou 
přímo určeny na sběr psích exkrementů. 
Bylo by vhodné sbírat exkrementy na 
procházkových cestách. Pokud si každý 
´pejskař´ bude plnit tuto základní 
povinnost, budeme tu mít čisto jako v 
sousedních menších či větších obcích. A 
na sociálních sítích nebudeme muset číst 
komentáře, kde si maminky stěžují, že 
nemají kam jít ven se svými ratolestmi, 
jelikož většina veřejných zelených míst je 
zaneřáděna nezodpovědnými chovateli 
psů.  
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      Tento článek nemá sloužit ke kritice 
našich spoluobčanů, nýbrž k zamyšlení o 
naší společnosti. Každý z nás může 
ukázat kousek slušnosti, kterou nám 
odmala vštěpovali naši rodiče. A věřím, 
že pak tu budeme mít krásnější Zlonice.  
     Seznam míst nově rozmístěných 
odpadkových košů ve Zlonicích a 
přidružených obcích: 
Břešťany, Lisovice, Tmáň, Vyšínek, ulice 
Revoluční, ulice Pippichova, na náměstí, 
park u bývalého Interiéru, u schodů za 
zámkem za garážemi, u rybníka (2ks).  
       

OKÉNKO DO PŘÍRODY 
/NOS-NEZÁVISLÁ ORNITOLOGICKÁ SKUPINA 
SKLENIČKOVI/ 

Kalous ušatý 
je naše nejrozšířenější a počtem 
nejhojnější sova. Hodně se podobá 
výrovi velkému (Bubo bubo) dlouhými 

pérovými oušky a stejně tak zbarvením, 
je však o mnoho menší. Má dlouhá 
křídla, která sahají až ke konci ocasu. 
Rozpětím křídel do 100 cm a váhou do 
350 g patří mezi středně velké sovy. 
Oční disky dospělých sov jsou žlutavě 
šedé, peří dosahuje až na pařáty. Samce 
od samice nerozeznáme, jsou zbarvením 
stejní. Jsou aktivní za soumraku a v noci, 
v zimě se přes den zdržují v menších 
skupinách. Začínají tokat velmi brzy 

podle počasí, při mírné zimě již koncem 
ledna. Samec vytrvale houká, při 
svatebním letu často během klikatého 
letu tleská křídly pod bříškem. Kalous si 
hnízdo nestaví, využívá staveb jiných 
ptáků – opuštěná hnízda vran, strak, 
havranů nebo káňat. Někdy zahnízdí i v 
dřevěných budkách s otevřenou přední 
stěnou. Samice snese v březnu 4 - 6 
bílých vajec, samec se stará o potravu. Po 
28 dnech se postupně líhnou mláďata, 
která hnízdo po dalších 28 dnech opustí. 
Zdržují se však v okolí hnízda, kde je 
rodiče učí lovit. Hlavní potravou kalouse 
jsou hraboši a myši, kteří tvoří 90% z 
celkové kořisti. Loví i jiné hlodavce, 
hmyzožravce a drobné ptáky, zejména 
vrabce. Kalous má skvěle vyvinutý sluch 
a zrak, svoji kořist dokáže ulovit i v 
naprosté tmě. Je zajímavé, že má zrak 
uzpůsobený k vidění na větší vzdálenost, 
nablízko vidí špatně. Létá velmi tiše. 
Podle složení potravy je kalous naší 
nejužitečnější sovou. 
    Kalous ušatý žije i v našem bydlišti. 
Mnoho let byl hnízdištěm vysoký smrk u 
sokolovny a za zámkem, trvale žije na 
stromech v mateřské školce a na 
jehličnanech v přilehlých zahradách. Kde 
hnízdí, poznáte podle vývržků pod 
stromy. 
   Co jsou vývržky? Nestravitelné zbytky 
(kosti, srst), kterých se kalous dvakrát za 
den zbavuje v podobě podélných šedých 
chuchvalců (plky), které jsou nejen 
dobrým zdrojem informace o hojnosti v 
lokalitách, ale z plků lze zjistit, jaká kořist 
je v jeho potravě v dané oblasti 
nejpočetněji zastoupena. 
   Zajímavost – kalous se na Zemi 
vyskytoval v poslední době ledové, tedy 
před 10 000 – 120 000 lety! 
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NĚCO (NEJEN) PRO SENIORY...... 

/MARIE GERINGOVÁ/ 
 
Už je to několik desetiletí, kdy jsem 
zjistila, že bych se pro jistotu už neměla 
počítat mezi nejmladší. Ne, nemluvím o 
těle. To je kapitola sama pro sebe. I 
když… pokud se podívám do zrcadla, 
upadám skoro v zoufalství! Vrásky na 
obličeji, jizvy na těle, břicho, které každý 
rok povyroste… Ale přesto není důvod 
před zrcadlem slzet. To už teď není 
opravdu důležité. Mám 50 let stále 
chápajícího manžela, pozorné a hodné 
děti a zlatá vnoučata. Stále mám 
fantastické kamarády, občas i tichý a 
klidný život, až na výjimky dobré 
vzpomínky z mládí. Tak to by snad na 
jeden život stačilo, ne? Dozrál čas, abych 
se chovala, jak se mi líbí, tvářila se na 
svět tak, jak to cítím.  Abych říkala, co si 
myslím, všímala si nepravostí kolem sebe 
a upozorňovala na ně. Je to docela 
příjemné zjištění. Mnoho mladých mi 
závidí, že si klidně čtu dlouho do noci, 
sedím u počítače nebo u televize, a pak 
další den mohu spát, jak dlouho chci. 
Prožívám vlastně období, kdy vůbec 
hodně mohu, ale málo musím… Na stáří 
je nejkrásnější ta svoboda! Teprve teď 
mohu říkat Ano, ale dost často i Ne. 
Nikdo mě už nehoní, pracovat mohu, ale 
také nemusím… Nedávno jsem zaslechla: 
„No jo důchodci, zase dostanou 
přidáno!“ Dovolte, abych se zasmála. 
Zřejmě nemají vůbec ponětí, kolik nám 
stát vyměřil důchodu za celoživotní práci. 
Kdyby předchozí politici s těmito penězi 
dobře zacházeli a dobře je investovali, 
měli by jich dnes dostatek pro nás staré.  
 
 

Není přece naše vina, že to neudělali! 
Jenom jediné mi opravdu vadí – chování 
mladých k seniorům. Dnešní mladí si 
zřejmě vůbec neuvědomují, že budou 
jednou ve stejné situaci jako my a 
bohužel jejich rodiče jim svým chováním 
mnohdy nahrávají a nedávají nejlepší 
příklad. Vidíme to všude kolem sebe. 
Těžko ale současné trendy ve společnosti 
změníme. Nějak se ta výchova v rodině 
zvrtla.  
Tak to je všechno, co jsem chtěla napsat. 
Nelitujme se, každý věk má své plusy i 
mínusy. Tak si užívejme těch pár výhod 
stáří, které nám zůstaly.  
 

 
 
 
KALENDÁŘ AKCÍ 
 

10. 2., 15:00 Zpíváme a tančíme s Míšou 
Růžičkovou, MC Grand Slaný, 

12. 2., 17:00 VU Sám sobě architektem, 
KC Zlonice, 

14. 2., 8:00 Mezinárodní den darování 
knih,  

17. 2., 15:00 Knihovnický karneval pro 
děti, MC Grand Slaný, 

23. 2., 13:00 Vycházka staletími, před 
kostelem sv. Gotharda ve Slaném, 
pořádá IC, 

1. 3. Koňský bál, obec Královice, 
2. 3., 9:00 Burza knih, Knihovna Slaný, 
12. 3., 17:00 VU Potahování dortů, KC 

Zlonice 

© ZLONICKOU ŠANCI vydává zapsaný spolek Šance pro slušné z.s. pod ev. číslem MK ČR E 20655 ze 
dne 22. 2. 2012 v nákladu 200 ks.    www.sanceproslusne.cz         e-mail: zlonickasance@seznam.cz            

http://www.sanceproslusne.cz/
mailto:zlonickasance@seznam.cz

