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ZLONICKÁ PAVLAČ 
/MARIE GERINGOVÁ/ 

 

Lidi, slyšeli jste…  

►… že členové 
Šance pro slušné se od založení spolku 
schází pravidelně každý měsíc. 
Každoročně v lednu jsou naše setkání 
trochu slavnostnější. Tou dobou se konají 
výroční členské schůze, na kterých 
přijímáme nové členy. Letos jsme kromě 
důležitých bodů programu jednomyslně 
schválili přijetí nové členky spolku paní 
Marie  Hostounské. Společně jsme 
zhodnotili mimo jiné plnění bodů 
volebního programu našeho spolku – co 
se daří plnit a co ne, kde máme co 
dohánět.  Hlavním bodem programu 
únorové schůzky byla volba předsedy a 
sedmičlenné rady spolku. Předsedou byl 
všemi hlasy zvolen opět Mgr. Bc. Jan 
Tůma.  
►… že ve Zlonickém zpravodaji byla 
vyhlášena anketa o chodnících a cestách 
ve Zlonicích. Hodně se o ní diskutuje, a 
proto se k ní vyjádřím i v Pavlači. Někoho 
to možná překvapí, ale je to už přibližně 
dva roky, kdy jsme zmapovali stav 
chodníků a cest. Prošli jsme celé Zlonice 
(pěšky). Sepsali seznam a snažili jsme se  
označit nejkritičtější místa (upozorňuji, 
že bez ohledu na to, kdo z radnice tam 
bydlí!!). Samozřejmě jako vždy „není na 
světě člověk ten, aby se zavděčil lidem 
všem“. Co se stalo? Nový chodník 
Pejšova ulice - kritika, Máchova ulice – 
velká kritika.  Jak to všechno zvládnout a 
vyhovět všem za jedno volební období? 
O stavu chodníků se hovoří neustále, co 
pamatuji, od doby, kdy se budovala 
plynofikace, kanalizace a přípojky na 

veřejný vodovod. Někteří z vás jste v té 
době ještě ve Zlonicích nebydleli. 
Chodníky sice nebyly nejlepší, ale dalo se 
po nich docela dobře chodit. Pamětníci 
vám řeknou, že současný zoufalý stav 
nám tu ve velké míře zanechaly firmy, 
které prováděly výkopové práce.  Jestli 
vás to zajímá, trochu si zavzpomínáme. 
Zlonický zpravodaj listopad 2009 cituji z 
rubriky NA KUS ŘEČI NA RADNICI.: „V 
současné době nemůžeme opravovat 
chodníky. Teď musí být občané trpěliví, 
protože oprava chodníků musí počkat do 
doby, kdy bude hotova kanalizace.“ 
Leden 2010 : „Přetrvávající problém je 
úprava chodníků a vozovek. Jak jsem již 
řekl, v minulém Zpravodaji, musí být 
občané trpěliví. Tento problém 
odsouváme na dobu, až bude hotova 
kanalizace.“ Leden 2011: (opět odpověď 
na otázku občanů o neutěšeném stavu 
chodníků a silnic): „Tady se musím zmínit 
o Strategickém plánu obce, ve kterém 
plánujeme výhledově aktivity minimálně 
na dobu deseti let dopředu. V tomto 
plánu je na prvním místě zlonická škola, 
kde máme dalekosáhlé plány na opravy a 
rekonstrukce. Tato stará budova  volá po 
rekonstrukcích už léta. Na druhém místě 
tohoto plánu jsou opravy chodníků a 
silnic. Máme vypracovanou studii těchto 
oprav. Kompletní obnova všech chodníků 
a komunikací by stála 222 799 000,- Kč. 
Protože je to astronomická suma, 
musíme tyto akce samozřejmě rozdělit do 
11 etap. Ve zprávě je detailně popsána 
úprava každé ulice, každého chodníku – 
včetně nákladů. Je to velmi zajímavé 
čtení.“ Červen 2011: „Plánujeme 
vybudování chodníků v Pejšově ulici od 
ulice Jiráskovy až k ulici Ingrišově (za 
bývalou pekárnu). Musíme ale nejdříve 
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zjistit, komu příslušné pozemky patří.“ 
Tolik citace odpovědí na dotazy ohledně 
stavu chodníků a silnic z minulých let. Jak 
sami vidíte, tento problém netrápí pouze 
současné vedení městyse, ale přetrvává 
už z minulých let. Je trvalou bolestí a 
zdrojem kritiky občanů už pomalu 10 let. 
A realita posledního období?  Něco málo 
už se podařilo. Nový chodník k 
autobusové zastávce u školy. Opravený 
chodník u Vaisů, nový chodník v Pejšově 
ulici, opravena část ulice Máchovy, 
chodník na náměstí a v současné době se 
opravuje chodník u autobusové zastávky 
od Vraného. Možná jsem něco 
zapomněla, ale vy jste si určitě oprav 
všimli. Je také pravda, že mnozí občané 
nečekali na pomoc městyse a upravili si 
chodník před svým domem hned po 
dokončení zmíněné kanalizace, aby si 
nelámali nohy ve výmolech. Stačilo třeba 
jen podsypat a urovnat pár dlaždic. My 
jsme to tak před svým domem před lety 
udělali a jsme spokojeni. Ale upozorňuji, 
že tím nechci v žádném případě odejímat 
zodpovědnost městyse. Na něm záleží, 
kdy a jakým tempem budou opravy 
pokračovat Doufám, že pomůžete a 
v anketě vytipujete chodníky, které jsou 
opravdu nejhorší a po kterých se 
pohybuje nejvíce lidí. Ty by se měly 
opravit nebo vybudovat nejdříve. Totéž 
platí pro cesty ve vlastnictví městyse. 
Snad se potom podaří postupovat s 
opravami rychleji a podle vašich přání. 
►… že stav konta na zvony je 25 599 Kč 
u KB a u České spořitelny 364 700 Kč. 
Celková částka na obou kontech na nové 
zvony je 390 299 Kč. 
►… že muži i ženy, kteří úspěšně 
absolvují výběrové řízení, 
všechny vstupní testy a nastoupí do 

služebního poměru do řad České policie 
na Kladensku a Slánsku, získají 
jednorázový náborový příspěvek ve výši 
150 tisíc korun. Pravidla pro získání 
příspěvku jsou dána interními 
směrnicemi policie. Čeká je výuka na 
policejní škole a zkušební doba. Aby nově 
přijatý policista nemusel peníze vracet, 
musí v řadách policie zůstat nejméně 
dalších šest let. Pokud se rozhodne 
ukončit služební poměr dříve, musí 
pochopitelně vrátit adekvátní část 
náborového příspěvku. V současné době 
chybí v řadách policie na Kladensku 
kolem 50 policistů, kteří scházejí do 
přímého výkonu služby. 
►… že jsem zatím slyšela jen samou 
chválu od lidí, kteří se stravují ve školní 
jídelně. Mají možnost si vybrat ze dvou 
jídel za docela přijatelnou cenu. 
Spotřební koš stanovuje, jaké výživové 
požadavky mají splňovat jídla podávaná 
ve školní jídelně. Legislativně jsou 
stanoveny určité skupiny potravin 
(brambory, maso, ovoce, zelenina atd.) a 
jejich doporučená spotřeba na strávníka 
za den. Výpočtem spotřebního koše pak 
jídelna dokumentuje, jak tyto normy 
dodržuje 
 
OPRAVY PAMÁTEK VE ZLONICÍCH 
/JAN TŮMA, předseda ŠPS/  
 

Péče o odkaz předků v podobě památek 
byl jedním z bodů našeho programu, 
neboť si uvědomujeme, jak významným 
místem Zlonice jsou. Které malé 
městečko se může pochlubit takovým 
množstvím menších i větších památek? 
Ovšem péče o památky není vůbec 
jednoduchá. Použil bych výstižná slova 
z článku jednoho majitele moravského 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92116&idc=5481103&ids=980&idp=88999&url=http%3A%2F%2Fwww.gapa.cz%20
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92201&idc=5481103&ids=2271&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
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zámku, který napsal: „Všichni do oprav 
kecají, ale platit to musím já!“ Jak 
výstižně řečeno. Cílem tohoto článku 
není chlubit se, co všechno se podařilo, 
přesto stojí za to připomenout, které 
památky v poslední dobře prošly nějakou 
renovací, jelikož mnozí občané Zlonic to 
ani netuší. Z těch drobnějších památek 
jmenujme sochu sv. Jana Nepomuckého, 
Halašův kříž, náhrobek Antonína 
Liehmanna a náhrobek Antonína 
Tomana, který právě opravou prochází. 
Zmínit bychom mohli taktéž povrch 
v Máchově ulici, jelikož i tato akce byla 
pod dohledem památkové péče. Ve 
Zlonicích je vyhlášena památková zóna, 
v níž veškeré úpravy podléhají 
schvalovacímu řízení, a proto bychom 
mohli jmenovat i další, i když se nejedná 
o památkové objekty. Z těch nemovitých 
památek je řádná péče věnována 
Památníku Antonína Dvořáka, našemu 
malému baroknímu skvostu.  

 
Na etapy dochází k výměně střešní 
krytiny a poškozených částí krovu. Na 
rekonstrukci střechy jsme získali 2x 
dotaci nejdříve od Ministerstva kultury a 
další od Středočeského kraje. Celkem šlo 
o částku 450 000 Kč, což ani v nejmenším 
nestačí a velkou část prostředků musíme 

investovat z vlastních zdrojů. V měsíci 
lednu byla podána dotace na renovaci 
oken. Tak uvidíme, zdali se nám podaří 
peníze získat, jelikož náklady jsou 
odbornou firmou odhadovány na 
necelých 800 000 Kč.  
Až sem se článek jeví jako pozitivní. Ale 
co s objekty, které chátrají a nejsou 
v majetku městyse Zlonice? Zde jsou 
naše snahy krátké. Často jsme kritizováni 
za to, že nic neděláme s plnými okapy a 
rostoucími dřevinami na kostele. Dlouhé 
měsíce, ba již roky, hyzdí dřevěná 
podpůrná konstrukce zadní pískovcovou 
bránu do kostela. Turisté se podivují nad 
stavem varhaníkovny. V těchto případech 
jsme ovšem malí páni, jelikož nejsme 
majitelé těchto objektů, a proto můžeme 
těžko investovat veřejné prostředky do 
soukromého majetku, či se vměšovat do 
kompetence majitelů. Přesto nám 
situace není lhostejná a v případě 
varhaníkovny jsme vyvolali jednání. Za 
objekt platíme nájemné ve výši 40 000 Kč 
ročně (které bylo zvýšeno v roce 2012 
z původních 30 000 Kč). Za dobu, kdy 
městys nájem platí, bylo zaplaceno už 
více než 500 000 Kč, z těchto prostředků 
však varhaníkovna neviděla ani 1 Kč 
(pokud nepočítám daň z nemovitosti). 
V současné době je nejvážnější situace 
v podobě špatné střešní krytiny, která je 
dávno za hranicí životnosti. Jednání na 
místě za přítomnosti správce farnosti a 
zástupců Pražského arcibiskupství 
nevyvolalo dosud žádnou reakci. Ač jsme 
podnět podali písemně, nikdo se 
nevyjádřil. Diskuse byla - velmi jemně 
řečeno - zvláštní. Argumenty majitelů 
vedly k jedinému cíli. Zbavit se 
odpovědnosti, ale nájem vybírat. O 
prodeji slyšet nechtějí, na investice 
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nemají, ale klidně podepíší souhlas, že 
budeme jejich majetek opravovat 
z našich zdrojů. Jak velkorysé. Doufám, 
že zvítězí zdravý rozum a konečně přijde 
aktivní snaha o správu tohoto majetku, 
nebo to dopadne jako s dřevěnou 
konstrukcí u kostela. Dle našeho posudku 
by padající kamenné kvádry mohly 
ohrozit naše občany. Dle posudku 
správce farnosti tomu tak není, ale 
posudek nám ještě ani po tak dlouhé 
době nebyl předán, proto se prozatím 
neodvažujeme konstrukci odstranit.  
Památková péče je i v zájmu 
Středočeského kraje. Paní hejtmanka po 
návštěvě prezidenta oslovila starosty 
obcí, aby se k památkové péči na území 
Středočeského kraje vyjádřili. Ty obce či 
města, které tak učinily (cca 15 z celého 
kraje!), pozvala na osobní setkání. Jako 
zástupce městyse Zlonice jsem se 
zúčastnil jednání a přijal jsem 
odpovědnost v podobě účasti v nové 
pracovní skupině hejtmanky, jejímž cílem 
je hledání cest a podpory Středočeského 
kraje na poli péče o památky. I tímto 
způsobem se snažíme, aby Zlonice byly 
vidět a nezapomínalo se na ně, i když to 
znamená další práci navíc (upozorňuji, že 
bez nároku na jakékoliv náhrady s tím 
spojené!). Nyní se plánuje třetí setkání 
pracovní skupiny. Na dvou předchozích 
se podařilo dohodnout konkrétní kroky, 
které by měly vést k lepší a koncepční 
péči o památky, i když se nedostává 
finančních prostředků.  
Péče o památky bude i nadále jednou 
z našich priorit!  

 
 
 

ANKETA PRO ZACHOVÁNÍ/ZRUŠENÍ 
MĚSTSKÉ POLICIE 
/TOMÁŠ SMETANA, ČLEN RADY/ 

 
Na začátku podzimu byla na web 
městyse Zlonice vložena anketa 
vztahující se k působení Městské policie 
Slaný v naší obci. Na základě četných 
dotazů občanů dotazující se na to, zda 
jsou výsledky ankety směrodatné pro 
další působení MP v obci, jsem se 
rozhodl k tomuto tématu napsat pár 
řádek. V první řadě je třeba zmínit, že jde 
o zcela nezávaznou anketu na bázi 
jakéhosi průzkumu, stejně jako u všech 
předchozích anket, které zde byly 
zveřejněny. Tato anketa má tedy spíše 
informativní podobu. V době nedávné se 
mě na toto téma dotazovalo poměrně 
dost občanů. Měl jsem možnost hovořit 
se seniory, občany středního i mladšího 
věku. Názory věkově rozdílných kategorií 
se logicky odlišují. Zatím co senioři 
pochopitelně dávají přednost působení 
MP ve své obci, pak občané středního a 
mladšího věku už si tak jisti nejsou. 
Seniory vede k tomuto přesvědčení 
především fakt, že se cítí bezpečněji a 
v minulosti mají někteří s MP kladné 
zkušenosti. Mladší občané, pak naopak 
argumentují tím, že je pro obec 
přepychem mít v obci dvě téměř shodné 
bezpečností složky a to Městskou policii 
a Policii České republiky. Smyslem a 
úkolem těchto dvou složek je především 
chránit život, zdraví a majetek nás 
občanů. Vyjmenoval jsem pouze tři 
nejdůležitější úkoly, bez toho, abych zde 
zmiňoval další úkoly plynoucí jim ze 
zákona, jako je veřejný pořádek, doprava 
atp. Rozdílné jsou samozřejmě i udělené 
pravomoci. Větší pravomoci má 
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pochopitelně Policie České republiky. 
Městská policie je tu především z důvodů 
shora uvedených, tak proto, aby dbala 
zejména na dodržování VP a dodržování 
obecně závazných vyhlášek (tuto 
povinnost má i PČR). A právě proto, že se 
činnosti obou těchto složek natolik 
prolínají, argumentují mladší občané 
nadbytečností jedné z nich, přičemž 
využívají ještě jednoho podstatného 
argumentu a tím je skutečnost, že zatím 
co služby PČR jsou bezplatné, pak činnost 
MP zasahuje poměrně značně do 
rozpočtu obce (cca 2 000 000,-Kč/1 rok). 
Tito lidé taktéž rádi poukazují na 
nepravidelnost služeb, kdy dle nich každý 
„zločinec„ ví, kdy tu hlídka je, či není, a 
pak také tím, že nereaguje na některá 
porušení zákona nebo OZV (Zákaz 
požívání alkoholických nápojů na 
veřejných prostranstvích, O veřejném 
pořádku a čistotě obce – regulace 
zábavní pyrotechniky), a to zejména 
v prostoru Náměstí Pod Lipami. Jistě mi 
dáte za pravdu, že pravdu mají z části 
obě strany, a jistě mi dáte rovněž za 
pravdu, že za zaplacené služby požaduje 
každý odpovídající služby. Někdo se na to 
dívá z pohledu bezpečnosti, jiný pak 
z pohledu vynaložených prostředků a 
tyto převádí na to, co by se za ně dalo 
udělat a proč platit jednoho, když druhý 
dělá stejnou činnost zadarmo. Dostat do 
obce PČR byl nelehký úkol. Informovaní 
lidé vědí, že zatímco v počátku byla 
částka za odkoupení budovy bývalé 
spořitelny z části splácena nájmem PČR, 
v současné době tomu tak není a obec 
umořuje částku z vlastního rozpočtu. Jde 
o jednu z finančních zátěží a k tomu 
druhou, formou platby městu Slanému 
za služebnu MP. A protože rozhodnutí 

není pro nikoho lehké, vznikla právě tato 
anketa, byť nezávazná. Má však alespoň 
do budoucna ukázat, co si zdejší občané 
přejí. K dnešnímu datu je pro zachování 
MP 64,9 % občanů. Tento údaj je však 
pouhé statistické číslo, neboť neukazuje 
skutečný stav, což je zapříčiněno zejména 
tím, že každý z občanů má možnost 
hlasovat 1x za 24 hodin. O přání občanů 
bude stejně jako v minulosti rozhodovat 
v říjnu nově zvolené zastupitelstvo obce. 
Na něm bude, aby zvážilo všechna pro a 
proti. Občané by při tomto rozhodování 
rozhodně neměli chybět. 
V krátkosti jen k oněm Obecně závazným 
vyhláškám, které byly schváleny 
zastupitelstvem dne 15. 12. 2016. 
Někteří zastupitelé při jejich schvalování 
argumentovali, že jde o nadbytečné 
dokumenty. I zde jsem trochu názorově 
rozpolcen a z části musím souhlasit. 
Proč? Zejména proto, že tato porušení 
musí být důsledněji postihována a 
obecně lze dodat, že k řešení výše 
popsaného chování chybí obcím účinné 
nástroje, neboť sankce uložení např. za 
přestupek jsou u mnoha lidí 
nevymahatelné a obcím přináší pouze 
nadměrnou administrativu, časovou a 
finanční zátěž. V případě Regulace 
zábavní pyrotechniky se tohoto 
protiprávního jednání dopouští ponejvíce 
mladiství a nezletilí, a tak co si budeme 
povídat. Pro mladistvé, jimž hrozí 
poloviční sankce a nezletilým vůbec nic, 
by byl na místě spíše důrazný pohlavek 
nebo výchovná lekce zákonného 
zástupce. Vše je především o výchově. 
Na druhé straně je ale také rozdíl mít a 
nemít alespoň nějaký nástroj k postihu 
takovéhoto jednání.  
A jaký je váš názor? 



Únor 2018                   Ročník VII., číslo 1., vydáno dne 20.02.2018                              7                                                 

OKÉNKO DO PŘÍRODY 

/NOS-NEZÁVISLÁ ORNITOLOGICKÁ SKUPINA 
SKLENIČKOVI/ 
 
Srnec obecný 

 

 
Při toulkách po okolí nepozorujeme 
pouze ptactvo, ale veškerou faunu, žijící v 
naší blízkosti – hmyz a savce. Jedním z 
živočichů, který je v našem kraji hojně 
zastoupen, je srnec obecný. Celá stáda 
můžeme pozorovat v polích od Břešťan 
směrem na Poštovice, k Beřovicím i 
směrem k Jarpicím a Vyšínku. 
     Stádo vede nejsilnější samec, kterého 
spatříme jako prvního, protože je skoro 
vždy vestoje, nebo leží se vztyčenou 
hlavou a své stádo hlídá před 
nebezpečím. Vyskytne-li se nebezpečí v 
blízkosti stáda, varovným signálem – 
chraplavě „štěkne“ - dá povel k úprku. 
Stáda se při hledání potravy přesouvají z 
jedné honitby do druhé, takže se 
myslivcům počet kusů často mění. 
     Srnec obecný patří do čeledi 
jelenovitých, dosahuje hmotnosti od 15 
do 35 kg a v kohoutku měří 70 cm. Ocas 
má velmi krátký. Přes léto má jeho srst 
rezavočervenou barvu, na zimu mu 
narůstá zimní, která je znatelně tmavší 
(srnec tzv. přebarvuje). Spodek těla je 
světlejší, pod ocáskem nápadná, široká a 
čistě bílá skvrna neboli zrcátko. Pomocí 
zrcátka se srnci mezi sebou dorozumívají, 

protože nejaktivnější jsou navečer za 
soumraku. Samci mají krátké parůžky, 
které každým rokem v období od října do 
listopadu shazují; do jara jim narůstají 
nové, které jsou pokryté sametovou 
vrstvou (lýčí), která vyživuje parůžek v 
růstu a vývoji. Když srnci parůžek 
doroste, vytlouká jej otíráním o kmínky 
stromů nebo keřů a zbavuje tak svoji 
ozdobu od odumřelého lýčí. Srnčí 
potravu tvoří byliny, mladé výhonky, 
plody, houby a zemědělské plodiny. Ve 
volné přírodě se srnec dožívá kolem 10 
let. 
     Srnec je polygamní (páří se s více 
samicemi) a v polovině července si ve 
svém stádu začne vybírat družky. K říji 
dochází v teplých červencových a 
srpnových dnech. Srna je březí asi 40 
týdnů, z toho několik týdnů se vajíčko 
vůbec nevyvíjí („uklidňuje se“). Po šesti 
měsících rodí jedno až dvě srnčata, které 
srna kojí tři týdny. První týden zůstávají 
srnčata zcela nehybně ukryta v husté 
vegetaci, kam je matka chodí několikrát 
denně krmit. Srnčata opouští matku v 
druhém roce, kdy přichází na svět nová 
generace, dospívají ve druhém roce. 
     Lovecká sezona je období, kdy se smí 
regulovat stavy zvěře a Ministerstvo 
zemědělství podle vyhlášky 245 vydává 
doby lovu pro jednotlivé druhy. V našem 
případě se srnec obecný smí střílet od 
poloviny května do konce září, srny a 
srnčata od září do konce roku. 
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ROZHOVOR  
/Jan Tůma, předseda ŠPS/ 
 
Postupné chátrání bývalého Státního 
statku Zlonice neušlo zraku prakticky 
žádného z občanů Zlonic a okolí. Dříve 
chlouba kraje na poli agronomickém, 
nyní ruina, ekologická zátěž a ostuda 90. 
let, kdy při transformaci nikdo nezabránil 
spekulativním převodům. Až do ledna 
vlastnily celý areál dvě společnosti, obě 
v likvidaci bez možnosti pohnat majitele 
k odpovědnosti. 19. ledna 2018 se 
situace ovšem změnila. Zhruba polovinu 
areálu, která byla v majetku společnosti 
R.A.P. s.r.o. ve veřejné dražbě koupil 

místní podnikatel pan Petr Zíma. 
 
1) Bylo vaše rozhodnutí jít do veřejné 
dražby ovlivněno dlouhodobým zájmem 
o objekt či spíše momentální situací a 
nabídkou? 
O koupi objektu bývalého Státního statku 
(dále jen objektu) jsem se zajímal 
dlouhodobě a s touto myšlenkou jsem 
přišel asi před pěti lety za správcem 
objektu určeného věřitelem po 
insolvenci firmy R.A.P. s.r.o. Ovšem bez 
pozitivního výsledku. Můj zájem pramení 
z potřeby technických prostorů pro 
činnost mé firmy. Ve Zlonicích jsem se 
souběžně zajímal o více objektů, ale až 
ten správný rozhovor se správným 
člověkem mne přivedl na dražbu tohoto 
objektu, která pro mě dopadla dobře. 
2) Odhadní cena dle exekutorského 
úřadu byla stanovena ve výši 427 000 
Kč. Vyvolávací cena byla ještě nižší. O 
objekt měli zájem dva přihlášení 
zájemci. Byla výsledná vydražená cena 
výrazně vyšší nežli vyvolávací? 
Co mohu uvést, je to,  že se objekt 

vydražil v řádu statisíců, ale ty investiční 
náklady budou o řád vyšší.  
3) Kam až jste byl ochoten v dražbě zajít 
a na kolik odhadujete sanaci objektů? 
Myslím, že prvotní investice, nejvyšší 
dražební nabídka, skončila tam, kde jsem 
předpokládal. A kam jsem byl ochoten 
jít? Asi do částky 1 000 000 Kč. Ohledně 
sanace jsem optimista, většinu prací 
provede má firma. Někteří naši 
spoluobčané již  v předstihu odnesli, co 
se dalo zpeněžit. Ti druzí zase přinesli, 
čeho se potřebovali zbavit. 
4) Vámi zakoupená polovina tvoří 
necelé 2 ha pozemku a několik staveb 
včetně té největší, nedostavěné haly. 
Plánujete demolici všech objektů, či 
některý z nich zachováte a využijete pro 
svůj záměr? 
Celková plocha pozemku je málo přes 19 
000 m2 a celý pozemek je vyjmut z 
půdního fondu. Tvoří ho stavby, nádvoří 
a ostatní. Kompletní demolicí projde 
stavba autodílen, což je poslední stavba k 
Břešťanům. Hlavní hala je stometrový 
kolos  a zůstane zachována. U příčně 
navazujícího skeletu stavby bude 
odstraněno schodiště k silnici. 
5) Mnozí čtenáři vědí, že jste majitelem 
restaurace U Slunce (dříve cukrárna 
Martina) a snažil jste se prosadit ve 
Zlonicích svůj záměr stavby domova pro 
seniory. Hodláte tento záměr realizovat 
právě zde nebo jste už od této myšlenky 
definitivně ustoupil? 
Přímo na tomto pozemku mé snažení o 
vybudování ubytovacích prostor pro 
potřebné neplánuji. Jen krátce  se vrátím 
k projektu domova pro seniory, který 
jsem zamýšlel postavit a provozovat na 
pozemku bývalého koupaliště. Návrh na 
využití tohoto prostoru byl zastupiteli 
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Městyse Zlonice většinově zamítnut, ale 
z mého pohledu ke škodě těch, pro které 
byl projektován, tedy pro naše starší 
nebo osamělé spoluobčany.  Pro každou 
stavbu musí být vhodné místo. Staříky 
nesmíme odstrčit z centra, ale zároveň 
musí mít takový objekt prostor pro 
klidovou zónu a relaxaci. Taková parcela 
je ve Zlonicích jen jedna. Tím jsem 
odpověděl na Vaši otázku. 
6) Můžete odkrýt svůj záměr a plán 
využití vydražené části bývalého statku? 
K otázce využití bych se rád vyjádřil 
raději v nějakém příštím vydání. Nyní je 
na to brzy. V současné době je plánem 
částečné vyřezání náletových dřevin. A již 
nyní mne kontaktovali dva zájemci s 
naprosto rozdílnými záměry využití 
rozestavěné haly. Takže zatím vymýšlíme 
a uvidíme, jak se záměr vyvine.  
7) Pokud nechcete zatím zveřejnit svůj 
záměr, můžete naznačit, zdali nové 
využití bude pro zlonickou veřejnost, pro 
širší veřejnost či soukromé aktivity? 
Všeobecně řečeno celý objekt bych 
velice rád oživil a vrátil mu původní 
záměr v podobě zvýšení zaměstnanosti, 
protože jen ta povede k oživení  Zlonic.  
8) V jakém časovém horizontu plánujete 
úklid, revitalizaci a nové využití? 
Jak píšete v úvodu, naše činnost na 
objektu se asi nedá přehlédnout. V první 
fázi proběhne odstranění náletů, 
odstranění kořenů, čištění vodotečí. 
Následovat bude zajištění oplocení, 
obnova zasíťování a pro tuto oblast 
nezbytné zajištění kamerovým 
systémem. Již proběhlo jednání s 
pracovníkem povodí Vltavy a 
dřínovského potoka. Dále budu jednat s 
Radou Zlonic o případném odkupu 
malého sousedního pozemku. Pak se 

bude dělat částečná skrývka znečištěné 
zeminy a její prokatrování. To vše zhruba 
v horizontu jednoho roku. Následovat 
boudou samotné stavby. Jednání o 
využití probíhá průběžně. 
9) S jakou reakcí jste se setkal poté, co 
se vaše okolí dovědělo o tom, že jste 
novým majitelem ruiny bývalého 
statku? 
Tuto otázku slyším ode všech a jejich 
výraz ve tváři  napovídá, co si myslí. I 
proto jsem rád za tento rozhovor. 
Ušetřím spoustu času ohledně 
vysvětlování.  
10) Hodláte aktivně jednat o možnosti 
odkupu druhé části bývalého statku, 
který vlastní společnost v likvidaci 
KAMA INVEST s.r.o. ? 
Odkup sousedního pozemku to je asi 
téma pro jiného investora. Na sousední 
objekt jsem si dělal nějakou kalkulaci a 
tam se dostáváme do úplně jiných čísel. 
Všechno je možné a řešitelné, jen to chce 
asi víc odvahy, nežli mám já.  
11) Chtěl byste něco vzkázat čtenářům, 
či se vyjádřit prostřednictvím tohoto 
rozhovoru? 
Ano,  rád bych vzkázal všem 
spoluobčanům, že skončilo období, kdy 
byl objekt Státních statků 
smetištěm Zlonic. Po vyčištění bude po 
obvodu osázen novými stromy, bude 
vybudována zadržovací nádrž dešťové 
vody a další zelené plochy. Stane se 
zkrátka místem, za které bychom se 
nemuseli  stydět. 
11) Jako zkušeného investora bychom se 
Vás rádi zeptali, jaké využití byste 
doporučil městysi Zlonice jako vlastníku 
objektu bývalého pivovaru? 
Můj názor na objekt pivovaru? Pro mne 
je to krásná stavba na pěkném místě a 
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v majetku městyse. To jsou pozitiva, ale 
čísla jsou neúprosná, a tak nabízející se 
rekonstrukce bude vždy nákladnější než 
stavba nového objektu. Viděl bych tam 
prostory pro společenské využití. 
Perfektní by byl třeba sál, prostory pošty, 
fitness centrum, ale nevidím 
ekonomickou návratnost.    
 
Jelikož úspěch se v Čechách neodpouští, 
věřím, že se setkáváte či budete 
setkávat s negativními reakcemi a 
házením klacků pod nohy. Ovšem jsem 
přesvědčen, že občané Zlonic a okolí 
uvítali zprávu o tom, že se konečně 
začalo něco s bývalým statkem dít, 
s nadšením. Přeji Vám mnoho zdaru a 
děkuji za rozhovor. 

 
 
VOLNOČASOVÁ UNIVERZITA 
ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE 
/JANA TŮMOVÁ/ 

 
Již třetí Volnočasová univerzita je 
v plném proudu a můžeme tvrdit, že je o 
kurzy stále velký zájem. Letošní ročník je 
skutečně pestrý a přijdou si na své jak 
milovníci ručních prací a tvoření (zjistili 
jsme, že jich ve Zlonicích žije opravdu 
hodně a schází se ve volném čase i mimo 
univerzitu, ať již při pletení košíků 
z pedigu, malování na trička nebo nově 
na keramice), tak i ti, kteří nechají ruce 
rádi odpočinout a raději se dozvědí něco 
nového na přednášce. Univerzita začala 
tradičně v měsíci říjnu a to 
Marcipánovým workshopem, 
návštěvnice se naučily vytvořit si 
potahovací hmotu na dorty v domácích 
podmínkách a s sebou si odnášely kromě 

receptu i vlastnoručně vymodelovanou 
figurku čaroděje. Listopad patřil 
keramice. Při plánování náplně univerzity 
jsme využili toho, že Základní škola ve 
Zlonicích se může pyšnit zbrusu novou 
keramickou pecí. Účastnice (i v tomto 
případě samé ženy) si z keramické hlíny 
vytvořily svícínek v podobě andělíčka. 
Předvánoční tvoření se neslo ve znamení 
korálkování – každý si vytvořil originální 
šperk ve tvaru sněhové vločky a mnozí 
stihli i něco navíc.  
V každém ročníku VÚ dáváme výzvu a 
necháme se rádi inspirovat tím, co by vás 
zajímalo, co byste se chtěli naučit a právě 
výroba šperků proběhla na vaše přání. 
Pečení kvalitního kváskového chleba je 
v dnešní době na vzestupu, proto jsme 
na lednový kurz pozvali lektorku, která jej 
peče již řadu let. Přítomní mohli chleba 
nejenom ochutnat, ale odcházeli 
vybaveni i receptem a hlavně kváskem, 
aby si doma mohli chleba začít péct.  
Zatím posledním kurzem byly Základy 
sebeobrany. Abyste si udělali obrázek o 
tom, jak kurz probíhal, podívejte se na 
náš facebook. 
Do konce školního roku nás ještě čeká 
kurz Nebojme se šicího stroje, a protože 
předpokládáme, že nezůstane jen u 
jednoho termínu, přijdou si na své i 
pokročilejší, dále budeme již potřetí 
malovat s manžely Géringovými a 
v květnu ročník završíme přednáškou o 
bezpečnosti (taktéž jde o kurz na přání), 
kde zároveň oceníme ty nejaktivnější 
kurzisty.  
A protože univerzita netěší jenom vás, 
ale i nás, už plánujeme kurzy na školní 
rok 2018/2019 a věříme, že to bude zase 
stát za to. 
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Anotace k březnové VÚ: 
Nebojte se šicího stroje 
(Světlana Kopecká) 
23. března, 17:00. 
 
Zahálí vám doma šicí stroj a rády byste 
to, milé dámy, změnily? Je tu pro vás 
další kurz Volnočasové univerzity Základy 
práce na šicím stroji. Pro začátek ušijeme 
kapsičku - třeba na kosmetiku nebo jako 
příruční penálek, abychom se naučily 
ovládat šicí stroj. Pokud budete chtít 
pokračovat dál, řekneme si co se střihy, 
jak na ně a kde je vzít, domluvíme se na 
dalším výrobku - doporučovala bych 
třeba jednoduché kraťásky apod. - to vše 
po domluvě. Na první schůzku si přineste 
2 x 30 cm bavlněné látky a barevně 
odpovídající zip a špulku polyesterových, 
barevně odpovídajících nití, nůžky, 
gumovací propisku (používám místo 
krejčovské křídy, řekneme si proč). Kdo 
má doma šicí stroj, vezme ho s sebou, 2 - 
4 šicí stroje mohu zapůjčit. 
 
 
 
TRADIČNÍ SBÍRKA PRO BOUCHALKU 
 
Šance pro slušné ve spolupráci s 
Úřadem městyse Zlonice a psím 
útulkem Bouchalka vyhlašuje sbírku 
chovatelských potřeb a krmiva pro psy. 
Sbírka se uskuteční v pátek 27. dubna od 
14.00 do 17.00 v zasedací místnosti 
Úřadu městyse Zlonice.  
Přinést můžete psí granule, konzervy, 
pamlsky, nové i použité obojky, vodítka, 
hračky, míčky, hřebeny, pipety proti 
klíšťatům a blechám, deky a jiné 
chovatelské potřeby 
 

CO ŘÍKÁTE, JSME JEŠTĚ VŮBEC ČEŠI? 
/MARIE GERINGOVÁ/ 

 
Do našeho jazyka 
proniká tolik  cizích 
slov, že pokud bychom 
se díky nějakému 
stroji času mohli 
potkat se svým dřívějším já, nedokázali 
bychom se sami se sebou domluvit a 
nestačili bychom se divit. Nevím, jak vy 
60+ těm všem slovům rozumíte, ale já 
mám čím dál větší pocit, že už se s námi 
seniory v tomto směru nějak nepočítá. 
Mládež říká -  googlujeme, skypujeme, 
mailujeme, surfujeme po netu, 
uploadujeme a stahujeme aplikace, 
remastrujeme, esemeskujeme, 
chatujeme a blogujeme. Nemít písíčko 
nebo mobil může jen naprostý debil, bez 
tabletu a facebooku jste outsider, kdo 
neví co je instagram nebo twitter, jako by 
ani nebyl. Stejně jako ten, kdo  
neumí stáhnout fotky z Rajčete. Kolik 
účtů na sociálních sítích dnes máš, 
tolikrát jsi člověkem. Anebo kolik statusů 
denně na svůj profil umístíš… Dnes je 
hlavním životním cílem a největším 
challengem lidí udělat si při každém 
příležitosti selfie, best of pak vyvěsit na 
zeď, a získat co nejvíce lajků a smajlíků 
od svých followerů. Kdo není online a 
neumí jezdit na in-line bruslích je nula, 
stejně jako ten, kdo nemá vlastní 
webovou stránku, permici do fitka, 
nějakou tu kérku nebo piercing. To je 
snad horší než být trash-youtoober, 
houmlesák, anorektik, feťák, stalker nebo 
bulimik. Kapsy mají plné sim karet, v 
hlavě zase piny od debetních a kreditních 
karet, protože platit cash je out. Jiný level 
je bezkontaktní platba či internetové 
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bankovnictví. Současný slovní maglajs se 
netýká jen technologií, i v oblastech 
běžného života dělají věci, které kdybych 
vyprávěla svému dvacetiletému já, vůbec 
by nechápalo, o co jde. Dnes například 
nepřikládají 
léčivé náplasti, ale tejpují (tape=páska), 
nekupují oblečení ale outfity, nedbají na 
vzhled ale na look nebo image, nechodí 
do obchodů, ale shoppů, shopping 
center, outletů, second-handů, 
hypermarketů, megastorů, 
oblíbený je také teleshopping a E-shoppy 
nebo I-shoppy. Hlavně nekoupit fake, ale 
jen original. To je must. Nechodí na 
školení, ale na workshopy, nejsou 
pracanti, ale workholici, nejsou 
vyčerpaní, ale mají syndrom burn-out, 
nejsou líní, ale trpí prokrastinací. Umělci 
nemají dílny nebo výstavní ateliéry, ale 
showroomy. Jediní, kdo je nepotřebují, 
jsou sprejeři, street-artisti a outdooroví 
performeři, ti mají showroom všude 
open-air. V televizi nás nebaví zpěváci a 
herci, ale showmani, megastar a 
celebrity z oblasti showbyznysu, 
sledujeme sitkomy, one-man show, 
stand-up-comedy, reality show. Remaky 
jsou v žebříčcích sledovanosti number 
one. Papaláše nahradily VIP osoby, o 
naše vlasy a zevnějšek se nestará 
kadeřník a kosmetička, ale stylista a 
vizážista, popřípadě vlasoví mágové, kteří 
jediní vědí, co je IN. Pokud je 
neposlechnete, jste zcela OUT. Pleťová 
voda je taky out, lepší je micellární 
lotion, místo natírání kůže tělovým 
mlékem aplikujeme bodymilk.  
 
 
 
 

Klasické salóny krásy, kde jste se mohli 
nechat vylepšit, nahradila beauty-centra, 
kde vás nevylepší, ale zcela předělají. 
Hitem je permanentní make-up, lifting, 
botox, ultrazvukové liposukce a 
galvanické žehličky na pleť, detox je 
spolehlivým evergreenem. 
Proboha už dost!!! 
Také většině výrazů nerozumíte, neumíte 
je přečíst a nevíte, proč se používají, když 
máme spoustu krásnějších českých slov? 
Nevadí, na nás už nezáleží, my máme 
smůlu, hlavně, když naši potomci jsou IN. 
 
KALENDÁRIUM 
8. 3., 17:30 - Beseda o Íránu, KC Zlonice 
13. 3., 18:00 - Hmyz na talíři, degustační 
akce, Knihovna V. Štecha, Slaný 
17. 3., 9:00 - Josefínský jarmark, 
Masarykovo náměstí Slaný 
17. 3., 9:00 - Kurz drátkování, Knihovna 
V. Štecha, Slaný 
17. 3., 19:30 - Jarní ples, Hotel 
Hejtmanský dvůr Slaný 
20. 3., 19:00 - Koncert Komorního 
orchestru Dvořákova kraje, PAD Zlonice 
23. 3., 17:00 - Kurz volnočasové 
univerzity – Nebojte se šicího stroje 
6. 4., 18:00 - Koncert L. Pázlerové a jejích 
hostů, PAD Zlonice 
7. 4., 9:00 - Slánský pochod s pejsky 
10. 4., 17:00 - Kurz volnočasové 
univerzity – Základy malby 
27. 4., 14.00 - 17.00 – sbírka pro 
Bouchalku, OÚ - zasedací místnost 
Do 27. 4., - Výstava Osobnosti Velvarska, 
Slánska a Kralupska s ukázkami jejich 
rukopisů, Městské muzeum Velvary 
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