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PLNĚNÍ VOLEBNÍHO 

PROGRAMU 
 
 
 
 
 

Milí čtenáři, 
v úvodu dnešního čísla Vás seznámíme s 
plněním několika bodů našeho volebního 
programu. 
 
Dobré místo pro život: Členové našeho 
spolku se za pomoci dalších nadšenců 
rozhodli věnovat dvě sobotní odpoledne 
a zkulturnit veřejný prostor nedaleko 
ČOV (u silnice na Břešťany) a v ulici 
Nádražní. Došlo k odstranění náletů, 
úklidu odpadků a částečnému vyhrabání 
terénu. Možná se nám touto akcí podaří 
inspirovat i další obyvatele. Vhodných 
míst je ve Zlonicích dost a dost. Vždyť jen 
s obětováním trochy volného času 
můžeme s minimálními náklady přispět k 
tomu, že se nám zde bude žít zase o 
něco lépe.  

Obec pro lidi - Více informací: Informace 
o TRANSPARENTNÍM ÚČTU najdete na: 
www.zlonice.cz v rubrice Rychlé 
aktuality. 

Obec pro lidi – Řešte to s námi: OSADNÍ 
VÝBORY 

Osadní výbory se poprvé sešly začátkem 
letošního roku a na této schůzce jim bylo 
nastíněno, jak bychom si spolupráci 
představovali a že si sami zástupci obcí 
Břešťany, Tmáň, Lisovice a Vyšínek určí, 

na co konkrétně chtějí využít, v rozpočtu 
městyse schválenou, finanční částku. 
Velice nás potěšil jejich aktivní přístup, 
ze kterého máme velmi dobrý pocit. Ať 
už v soudržnosti a ve snaze o stmelení 
obyvatel přidružených obcí, tak i v zájmu 
o zlepšení prostředí, ve kterém žijí. 
Ve středu 18.3.2015 proběhla další 
schůzka s již konkrétními požadavky. Ve 
Tmáni plánují vybudovat prostor s 
workoutovou sestavou (venkovní 
cvičební nářadí). V Břešťanech budou 
pokračovat ve zvelebování sportoviště a 
v přidání dalších prvků. Ve Vyšínku zase 
hodlají mít nové prostory na posezení 
občanů, s ohništěm, přístřeškem a 
lavičkami. V Lisovicích chtějí úpravu 
veřejných komunikací a jejich 
odvodnění. 
Všechny tyto investice nebudou 
kompletně dokončeny v letošním roce, 
neboť finanční náklady jsou nad rámec 
schváleného příspěvku. Budou tedy 
pokračovat i v letech následujících. 
Městys Zlonice všechny tyto aktivity 
velmi rád podpoří. 
Jména zástupců jednotlivých obcí 
najdete na: www.sanceproslusne.cz 
/RADKA KOTĚROVÁ/ 

 
 

 
 

http://www.zlonice.cz/
http://www.sanceproslusne.cz/
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ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA 

MĚSTYSE ZLONICE 
 

     Dne 10. března se konalo zasedání 
zastupitelstva. Přítomno bylo 13 
zastupitelů, omluveni byli paní 
Čermáková a pan Pagač.  V sále 
sledovalo jednání 20 občanů. Na žádost 
opozičních zastupitelů byl panem 
Kratochvílem pořízen z jednání 
audiozáznam.  O programu jenom 
krátce. Na úřadu městyse došlo ke 
změnám. Na základě výběrového řízení 
nastoupí na místo účetní paní Ing. Ilona 
Pagačová (ekonomka), na pozici správce 
budov pan Vladimír Pískač (absolvent 
stavební průmyslovky s praxí ve 
stavebnictví) a na místo řidiče 
speciálních vozů pan Jaroslav Žebro.  
• Pokud se ptáte, proč musela být 
zabezpečena brána u kostela, tady je 
odpověď. Posudek statika zní: zborcení 
brány nehrozí, pouze padající úlomky 
z hlavy brány mohou ohrozit chodce. 
Rada městyse vyzvala k jednání vlastníka  
objektu - zástupce církve. Nikdo se 
nedostavil. Městys bude muset provést 
opravu na vlastní náklady a následně 
částku vymáhat na vlastníkovi. 
Zastupitelé tento postup jednohlasně 
schválili.  
• Základní škola hospodařila minulý rok 
s přebytkem 43 950,-Kč (z 2 000 000,-Kč 
od zřizovatele). Zastupitelé jednohlasně 
schválili převedení loňského zůstatku 43 
950,-Kč do rezervy na vybavení nových 
prostor přístavby. Zlonická škola 
hospodaří nejen s příjmy od zřizovatele, 

ale i s vlastními zdroji, jako jsou 
například dary od spádových obcí.  
• O jaké dotace městys požádá? O dotaci 
na rekonstrukci školní jídelny, na rychlý 
zásahový vůz pro hasiče, úpravu a 
vybavení školního hřiště, opravu střechy 
PAD. Posledně jmenovaná akce bude 
finančně velmi náročná -1 400 000,-Kč, 
takže se musí provádět postupně. 
Polovina střechy se opraví letos, druhá 
polovina příští rok. U všech jednotlivých 
dotací je účast městyse 5%.  
• Vyslechli jsme zprávu kontrolní komise, 
kterou přednesl předseda Tomáš 
Smetana. Byla přijata bez připomínek 
zastupitelů.  
• Na program jednání byl zařazen také 
bod Vybudování přístupové cesty k vodní 
nádrži V Brůdku, která by výhledově 
měla být majetkem městyse.  Záměr 
zastupitelů opozice byl schválen 12 
hlasy, jeden zastupitel byl proti.  
• V pavilonu Pekárna je hotové topení, 
práce pokračují.  
• 8. května budou na fotbalovém hřišti 
opět Slavnosti městyse – tentokrát 
v retrostylu.  
• V nejbližší době dojde k opravám 
těchto komunikací: ulice Smetanova 
(proti služebně policie) a Tyršova (u 
sokolovny); v Máchově ulici (ulice, kudy 
většinou chodíte do zdravotního 
střediska) bude nový chodník a proti 
škole bude vybudován chodník 
k autobusové zastávce.  
• Závěrečná diskuse zastupitelů se 
postupně změnila v ostrou  výměnu 
názorů jednotlivců, proto pan starosta 
zasedání podle zákona ukončil. Z toho 
důvodu se, bohužel, do diskuse už 
nemohli zapojit občané přítomní v sále. 



Duben 2015                              Ročník IV., číslo 2, vydáno dne 1.4.2015                                4                                                 

ZLONICKÁ PAVLAČ 
/MARIE GERINGOVÁ/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lidi, slyšeli jste…  

►… že se začátkem března v některých 

domovních schránkách objevily 
anonymy. Údajně se jejich obsah týkal 
zlonického Sokola. Já jsem to slyšela 
také, ale neměla jsem to „štěstí“, v naší 
schránce dopis nebyl. Je pravda, že u nás 
by takový literární skvost skončil v koši, 
protože nemáme potřebu číst popis 
NĚČEHO, co NĚKOHO trápí a co NĚKDO 
nemá odvahu říci veřejně.  Vlastně ani 
nemusí veřejně. Určitě větší váhu, než 
anonymní dopis, by mělo osobní jednání 
s představiteli Sokola. Pěkně z očí do očí. 

►… že na zasedání zastupitelstva se v 

diskusi objevila připomínka gramatické 
chyby v rubrice Zlonického zpravodaje. 
Jedná se o hrubku v příspěvku z kroniky 
(Pejšovi ulice). V tomto případě jde o 
doslovný přepis článku (autorem je  
Julius Švácha, tehdejší kronikář). My 
dnes už jen těžko můžeme odhadnout, 
jaká pravidla českého pravopisu v té 
době platila. Tolik pro vysvětlení 
čtenářům Zlonického zpravodaje. Když 
už mluvíme o hrubkách, opravdu by bylo 
dobré, nechávat si zveřejňované články 
kontrolovat kompetentními osobami. A 
to nejen ve zlonických tiskovinách, ale v 
novinách všeobecně. V příspěvcích, 

dokonce i na opozičních internetových 
stránkách, se čas od času nějaká hrubá 
chyba objeví, ale bylo by od kohokoliv 
z nás netaktní, a z mé strany 
nekolegiální, na to upozorňovat na 
zasedání zastupitelstva. Není to tak 
důležité. Ruku na srdce, zmýlit se může 
každý, vždyť i „mistr tesař se někdy 
utne“. Mimochodem, současná podoba 
Zlonického zpravodaje se převážné 
většině obyvatel líbí. 

►… že Aquapark Slaný přichází s novým 

projektem na podporu zdravého 
životního stylu, na zlepšení zdravotního 
stavu vašich dětí a to všechno zadarmo. 
Projekt potrvá od 1. března 2015 do 30. 
listopadu 2015. Primárně je určen dětem 
ve věku od 3 do 10 let. Každý rodič si 
bude moci vyzvednout v Infocentru Pod 
Velvarskou branou pro své dítě poukaz 
na 10 volných vstupů do Aquaparku 
Slaný. Bude k tomu potřebovat pouze 
kartičku pojištěnce dítěte a zaplatit 
manipulační poplatek ve výši 50 Kč. 
Poukazy pro dítě si může vyzvedávat 
opakovaně po dobu trvání akce a dítě 
bude moci dále navštěvovat Aquapark 
ZDARMA. Jakmile obdržíte poukaz, stane 
se vaše dítě automaticky účastníkem hry, 
v níž jsou hlavní výhrou poukazy na 
zájezdy do Legolandu! Jakmile dítě 
vyčerpá celý poukaz na 10 volných 
vstupů a odevzdá jej na recepci 
Aquaparku Slaný, obdrží tamtéž 
„plavecký“ dárek. Dárků bude hodně, 
každý si určitě vybere. Ale to není 
všechno! Náleží mu také 1 bod do 
Bořkovy síně slávy. Podrobnější 
informace o akci, pravidla hry a Bořkovu 
síň slávy najdete na webu 
http://www.aquaparkslany.cz/ 

http://www.aquaparkslany.cz/
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►… že jste-li ze Zlonic 

nebo z blízkého okolí, 
můžete letos oslavit 
Čarodějnice společně s 
námi. Kdy? Ve čtvrtek 
30. 4. od 16 hodin na 
hřišti u sokolovny ve Zlonicích. Nudit se 
určitě nikdo nebude. Připravené jsou 
nejrůznější hry a soutěže, malování na 
obličej, vystoupení mažoretek a 
samozřejmě vše, co k Čarodějnicím patří 
a co si užijí i dospělí – oheň, pálení 
čarodějnic a opékání špekáčků. A 
abychom tomu dodali tu správnou 
atmosféru, bude se celá akce konat 
v čarodějnických kostýmech! I proto 
budou návštěvníci, s kostýmem platit 
vstupné 20 Kč, zatímco ostatní 40 Kč. 
Občerstvení v sokolovně zajištěno!  
Akci pořádá Baby club Korálek, A co děti 
a TJ Sokol za podpory městyse Zlonice.  

►… že knihovnička ve zdravotním 

středisku je v provozu už více než 4 
měsíce. Stále je v perfektním stavu a 
dokonce se v ní objevují znovu knížky, 
které na čas zmizely. To znamená, že 
knihovnička plní svůj účel a lidé 
přečtenou knížku občas i vrátí. Chtěli 
bychom poprosit - kdo máte doma 
knížky, které byste do knihovničky chtěli 
a mohli darovat, přineste je buďto 
rovnou na středisko nebo některému 
z našich členů. Rádi je do knihovničky 
dodáme. 

Krásné velikonoční 

svátky přeje z Pavlače 

Marie Geringová 

 

OKÉNKO DO PŘÍRODY 
/NOS - Nezávislá ornitologická skupina 

Skleničkovi/ 

 
 

NOVÝ HOST NA NAŠEM RYBNÍKU 

    Od začátku letošního roku můžete na 
našem rybníku V Brůdku spatřit i jiného 
opeřence, nežli je kachna divoká či slípka 
zelenonohá. Jde o husu velkou, která se 
k nám zatoulala a našla na našem 
rybníku přechodný domov. Zatím není v 
páru, ale co kdyby... Vzpomeňte, jak 
minulý rok zavítal na náš rybník pár 
krásných bílých labutí. Husa velká je 
divokou formou husy domácí. Je 
šedohnědého zbarvení a od ostatních 
druhů hus se liší mohutným oranžovo-
žlutým zobákem s bílým nehtem na 
konci. Samice se od samce velikostí nijak 
neliší. Husa velká podniká dlouhé tahy 
na značně velké vzdálenosti. Létá v 
klínovité formaci, tzn. ve tvaru písmene 
V, a shromažďuje se ve velkých hejnech 
na pobřeží západní a jižní Evropy. Na jaře 
se vrací zpět na sever do svých hnízdišť. I 
když se během zimy samec se samicí 
rozdělí, většinou, stejně jako labutě, 
tvoří pár na celý život. Námluvy bývají 
velmi hlučným obřadem… Hnízdo si husa 
staví na břehu. Na vejcích (snůška 5-7 
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vajec) sedí samice, samec opodál hlídá. 
Mláďátka se líhnou v květnu a jsou velice 
samostatná, hned umí plavat. Na podzim 
celé rodiny společně odlétají na jih, aby 
si mladé husy zapamatovaly trasu letu. S 
rodiči jsou do dalšího jara.    Tak, jako 
máme ve Zlonicích párek slípky 
zelenonohé a ledňáčka říčního, bylo by 
hezké, kdyby i k huse přibyl jeden do 
páru. Měli bychom možnost - při 
zahnízdění - pozorovat jejich 
pokračování rodu. 
http://nos-sklenickovi.stranky1.cz/ 
 
Na závěr okénka do přírody několik 
rébusů. Pokuste se z nich vyčíst jména 
ptáků. Rozluštění očekávejte v příštím 
čísle Zlonické šance. Mnoho úspěchů! 
 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DLOUHODOBÁ PŘEDPOVĚĎ POČASÍ 

PODLE POSTAVENÍ PLANET 
/ROSNIČKA/ 

 
Duben by měl  
být zpočátku proměnlivý, 
v poslední třetině slunečný a teplotně 
nadprůměrný. Na začátku měsíce bude 
přetrvávat chladné a deštivé počasí z 
předchozího měsíce. Úplněk 4.dubna 
přinese velký vítr oteplení a dočasné 
vyjasnění, i když může nastat občasná 
přeháňka. K vydatnějšímu dešti dojde 
9.dubna a bude i větrno. 14.dubna se 
přidá Saturn a způsobí ochlazení a srážky 
budou stále intenzivnější. Nepříjemné 
chladné a deštivé počasí vyvrcholí za 
novoluní, 18.dubna. 21. a 22.duben 
přinesou oteplování a vyjasňování. 
Krásné teplé počasí potrvá až do konce 
měsíce. 
Květen: Postavení planet v květnu 
slibuje spíše teplejší počasí, především 
na konci měsíce. Na začátku měsíce 
bude přetrvávat teplo z konce dubna, 
které se 2.5. může ještě zvýšit. Objeví se 
i občasné přeháňky a ostrý vítr. Za 
úplňku, 4.5., se ochladí a přijde vydatný 
déšť, uhodí i chladná síla. Od 6.5. se 
bude postupně vyjasňovat a oteplovat. 
Krásné slunečné počasí potrvá až do 
půlky měsíce, i když okolo 11.5. se může 
přechodně ochladit vlivem chladné síly. 
16.5. se obloha zatáhne, bude hustě 
pršet, mohou přijít i přívalové deště a 
mírné ochlazení. Mokré počasí vyvrcholí 
23.5. K oteplení a vyjasnění dojde 26.5. 
bude téměř letní počasí, které může být 
doprovázeno občasnými bouřkami. 
Teplé počasí potrvá až do konce měsíce.  
Tak schválně, jestli se předpověď splní. 

 

římská 50 

 

 

 

http://nos-sklenickovi.stranky1.cz/
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ŽIJÍ MEZI NÁMI  
/Marie Geringová/ 

Rozhovor 
s Ing.Janou Tůmovou 
 

Tím, kdo zpovídá účastníky rozhovoru, je 
většinou právě Jana Tůmová. Dnes se 
ocitla v roli zpovídaného. Jsem moc ráda, 
že k rozhovoru svolila a věřím, že její 
vyprávění zaujme i vás. 
 
Jano, náš rozhovor by mohl mít podtitul 
třeba…. Tajemství předků, to abychom 
nekopírovaly název televizního pořadu 
Tajemství rodu. Než se ale začneme 
zabývat tím hlavním a zajímavým, 
přidejme několik krátkých informací 
úvodem především pro čtenáře, kteří tě 
neznají. 
 
Jmenuješ se Jana Tůmová, za svobodna 
Jana Neumannová. Tvůj tatínek Josef 
Neumann je v současné době mimo jiné 
zlonickým kronikářem. Maminka Dagmar 
vtipně zaznamenává rodinné paměti, 
společně sestavujete svoji kroniku a již 
delší dobu tvoříte rodokmen vaší rodiny. 
Zmínku o schopnostech tvých rodičů 
uvádím záměrně, protože je evidentní, 
že jsi po obou perfektně geneticky 
vybavena. Tvé zajímavé vyprávění o 
pátrání po předcích mě velmi zaujalo a 
napadlo mě, požádat tě o rozhovor pro 
naše čtenáře. 
 
Povíš nám na úvod něco o sobě?  
Od narození žiji ve Zlonicích, kde jsem 
navštěvovala i základní školu. Poté jsem 
se rozhodla pro studium slánské 

Obchodní akademie a vysoké školy se 
zaměřením na cestovní ruch. Po studiích 
jsem začala pracovat na Městském 
úřadě ve Slaném jako referentka pro 
vnější vztahy. V současné době jsem na 
mateřské dovolené a i nadále mě můžete 
potkávat v Památníku Antonína Dvořáka. 
 
 Je vidět, že tvé studium, záliby i 
zaměstnání v PAD, se vždy nějakým 
způsobem dotýkají historie.  Teď už ale 
k tomu hlavnímu – k rodokmenům. 
 
Kdy zaznělo poprvé ve vaší rodině slovo 
rodokmen? 
Můj pradědeček – Josef Neumann 
nejstarší – pracoval během 2. sv. války 
v železničních dílnách. Jako státní 
zaměstnanec musel doložit doklady o 
svém nežidovském původu. Sehnal si 
tedy kopie rodných listů svého otce a 
děda. Tyto dokumenty po jeho smrti 
opatrovala jeho dcera Anna Vokounová. 
Dlouhé roky doma opatrujeme list 
papíru, na kterém jsou zaznamenáni 
mužští příslušníci rodu Neumannových. 
Vždycky jsem si přála jej rozšířit. 
 
Co bylo tím impulsem  
Sestavováním jsem se začala intenzivněji 
zabývat až v roce 2013, kdy jsem 
pracovala na Městském úřadu ve 
Slaném. Od kolegyně matrikářky jsem se 
dozvěděla o existenci digitalizovaných 
kronik a to představovalo impuls 
k dalšímu bádání. Vzala jsem základ, 
který už jsme měli a k němu trpělivě 
přidávala jednotlivé postavy. Bohužel, v 
této době už nežili pamětníci, kteří by 
byli schopni se se mnou o své vzpomínky 
podělit. O to cennější je každý kamínek, 
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který se mi do mozaiky příběhů podařilo 
zasadit.  
 
Před dnešním rozhovorem jsem se 
musela trochu „podívat“ k odborníkům, 
protože o rodokmenech nevím vůbec 
nic.   Jak jsem zjistila, základem pro 
vypracování rodokmenu je ústřední 
osoba, od níž se odvozuje veškerý 
výzkum. 
 
Kdo byl na samém začátku bádání tou 
vaší  ústřední osobou? 
Byla jsem to já jako nejmladší člen rodu, 
později jsem přidala ještě manželův 
rodokmen. Na konci loňského roku 
uplynulo 120 let od narození již 
zmíněného Josefa Neumanna 
nejstaršího. Zdá se mi symbolické, že 
právě v těch dnech se narodil i můj syn.  
Nyní se ústřední osobou stal on. Právě 
jemu jsme chtěli rodinnou kroniku 
věnovat. 
 
Jak potřebné informace získáváš? 
Začali jsme vyprávěním nejstaršího 
z rodu, mojí babičky, a zkoumáním 
dochovaných listin (rodných, úmrtních, 
oddacích listů, atd.). Potom jsme se vrhli 
na pročítání digitalizovaných matrik, a 
když i tento zdroj byl vyčerpán, podnikali 
jsme cesty do různých archivů. Cenné 
údaje se dozvídáme i na hřbitovech, 
oslovujeme rodiny se stejným příjmením, 
žádáme o informace obecní úřady, 
matrikáře či kronikáře. Vesměs jsme se 
setkali s ochotou a kladnými ohlasy. 
V počítačovém programu mám 
v současné době již 587 osob. 
 

Proč jste se rozhodli kromě rodokmenu 
sepsat i rodinnou kroniku? 
Rodokmen by neměl být jen o jménech a 
datech, proto se snažíme zjistit co nejvíce 
o životě našich předků. Ze zjištěných 
informací pak dáváme dohromady 
příběhy jednotlivých rodin. Teprve na 
základě toho zjišťujeme, jak 
složitý život v minulosti lidé prožívali. A 
tak se v naší čerstvě vytištěné kronice 
můžete dočíst o muži, který po smrti 
jediného dítěte odcestoval do Indie, kde 
se setkal s Dalajlámou a stal se 
budhistickým mnichem, o krásné dívce, 
kterou v 18ti letech zavraždil její žárlivý 
přítel, o lásce, která se zrodila během 2. 
světové války na nucených pracích 
v Reichu mezi Čechem a Ukrajinkou, o 
tragickém osudu otce dvou malých dětí, 
o smrti sedláka, kterému se splašil 
koňský povoz, o sirotkovi, kterému ve 
čtyřech letech zemřela maminka na 
tuberkulózu.  
 
Kdyby sis mohla vybrat jednu osobu ze 
svých předků, se kterou by ses ráda 
setkala, která by to byla? 
Byl by to pradědeček Josef Vondra, 
kterého si možná ještě někteří občané 
pamatují. Pracoval jako klempíř a velmi 
se angažoval i ve veřejném dění. Byl to 
velký přítel Jiřího Kapra. Bohužel zemřel 
šest let před mým narozením.  
 
Budeš v bádání ještě pokračovat? 
Určitě, je to práce, která nemusí nikdy 
skončit. Navíc poznám řadu zajímavých 
lidí i nová místa, je to koníček, který 
může sdílet opravdu celá rodina. Ráda 
bych na tomto místě požádala o pomoc i 
čtenáře. Zajímá mě cokoliv, co se týká 
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rodin Neumannových, Stárových, 
Rosových a Vondrových, kteří ve 
Zlonicích žili. Pokud by měl někdo 
k zapůjčení fotografie nebo si něco 
zajímavého o těchto rodech pamatoval, 
budu vděčná za každou informaci.  
 
Jano, moc děkuji za zajímavý a poutavý 
rozhovor. Je možné, že třeba bude pro 
naše čtenáře inspirací k bádání po 
předcích.  

 
RADY STRÝČKA ZAHRADNÍČKA 

ANEB RADY ZE 

ZAHRADY 
 
/JURA KRTINEC/ 
 
                   
 
     Milí přátelé zahrádkáři, měsíce 
březen, duben a květen jsou všemi 
milovníky zahrádkaření dlouho 
očekávanými měsíci. Nebudeme si nic 
namlouvat, už je opravdu nejvyšší čas 
„hrábnout do hlíny“. Vám, zkušeným 
zahrádkářům, nebudu vysvětlovat, co a 
jak na zahrádce. To už všichni znáte a 
kdo teprve začíná, může se podívat na 
zajímavé pořady v televizi.  
      Já se chci s vámi podělit o některé 
zajímavosti kolem toho vychvalovaného 
„kouzlení“ s rostlinami, okrasnými keři a 
stromky. Tak pozorně sledujte:  
• Pokud jste na podzim nevysadili lilie, 
můžete to nyní napravit. Lilie vyžadují 
výživnou půdu a rostou nejlépe tam, kde 
dolní část stonku je ve stínu.   

• Bramboříky a azalky potřebují po 
odkvětu chladnější místo venku.  U 
bramboříků omezte na nějakou dobu 
zálivku, naopak azalky vyžadují hodně 
vláhy a přísun živin.  
• I na jaře je možno sázet různé hlízy a 
cibule. Třeba Galtonii candidans, 
hyacinty, montbrécie, gladioly nebo lilie 
tygrovité.  
• Vinná réva chce na jaře mimořádnou 
péči. Táhneme-li výhony pod sklem, 
vyraší listy rychleji. Nejlépe rostou jedno 
až dvouleté hrníčkové řízky. Po zasazení 
je musíme vydatně zavlažovat. Listové 
výhonky se musí vylamovat. Hnojíme 
trochou slepičince rozpuštěného ve 
vodě.  
• Kdo chce v létě stále sklízet hlávkový 
salát, musí osévat menší záhonky 
v určitém časovém odstupu například po 
jednom týdnu.  
• Nádherně vonící frézie je možné velmi 
dobře pěstovat na zahradě. Od poloviny 
dubna můžete sázet frézie určené pro 
volná prostranství.  
• V každé zahradě je určitě kousek místa, 
kde můžeme založit kompost. Kuchyňské 
a rostlinné odpadky slouží jako základ. 
Pro proces tlení je důležitá především 
vlhkost. Proto dbejte, aby byl stále 
mokrý. Když základ zvlhčíte, hned 
použijte vrstvu zeminy. Poslední vrstvu 
zeminy můžeme osít rychle rostoucími a 
nízkými rostlinami s vydatně olistěnou 
nadzemní částí. Pro tento účel jsou zvlášť 
vhodné ozdobné dýně nebo 
východoindické třešně. Na zahradní 
kompost ale nepatří chemikálie. Pokud 
jste ošetřili svůj trávník herbicidy proti 
plevelům, nedávejte posečenou trávu na 
kompost.  



Duben 2015                              Ročník IV., číslo 2, vydáno dne 1.4.2015                                10                                                 

• A na závěr několik tipů: nezahazujte 
slupky od banánů. Výluh ze slupek je 
vhodný jako půdní hnojivo bohaté na 
minerály, speciálně pro orchideje a růže. 
• Než zasadíte hlízy jiřin, odstřihněte 
shnilé a zasypte místo řezu sirným 
květem.  
• Vyzkoušejte jednou zasadit burské 
oříšky. Použijte k tomu nepražené plody, 
které můžete koupit v obchodě se zvířaty 
nebo prodejně semen. Semena máčejte 
před výsadbou ve vodě. Semenáčky brzy 
pikýrujte nebo přesaďte do květináčů.  
• V dubnu můžete rozdělit trsy 
rebarbory. Po zasazení je vydatně 
zalévejte.  
• Dobu kvetení fialek prodloužíte, 
jestliže mezi rostliny rozhodíte trochu 
hnojiva a odstraníte uvadlé kvítky.   
• Rododendrony mají na jaře velkou 
žízeň. Dejte jim proto dostatek zálivky a 
nejméně třikrát během jejich vegetační 
doby je pohnojte.  
• Určitě někoho z vás už potrápili 
mravenci nebo háďátka. Jednoduchým 
procesem se jich zbavíte. Červíčky a 
mravence zlikvidujete tak, že v místě 
jejich výskytu vysadíte afrikán. Zamezíte 
tak používání jedovatých látek a zjistíte, 
že příroda má dostatek obranných 
prostředků proti nepříjemným škůdcům. 
• Trápí vaši zahradu krtci? Je spousta 
zaručených rad a nápadů, jak se krtků 
zbavit. Poradím další. Zasejte pryšec - 
rostlinu, kterou krtci nesnášejí.  
 
A ještě několik slov: 
Z Kalendáře valašského každoročního 

všeobecného:  Jaro přejímá vládu po 
nevlídné zimě. V dubnu jsou práce 
zahradní v plném proudu. Zelinářské 

oddělení vyžaduje v tomto měsíci nejvíce 
práce. Zahrádkář kypří půdu, uhrabuje a 
dělá záhonky. V květnu nabývá zahrádka 
milého vzhledu. Zahrádkář doplňuje a 
opravuje, aby celkový obraz zahrádky pro 
běžící rok byl úplný a krásný. 
 
Tak ať se dílo daří! Váš Jura 

 
ČTENÍ TENTOKRÁT PRO ZRALÉ 

ŽENY 
/MARIE GERINGOVÁ/ 

 
     Co říkáte děvčata, také občas zasněně 
vzpomínáte, jaké to bylo, když vám bylo 
dvacet? Smutně sledujete svoje šediny či 
vrásky? Prosím vás, přestaňte! Naopak, 
začněte se ze svých přibývajících roků 
radovat! Probereme si dost závažné 
důvody, proč není tak špatné stárnout!  
     Vaše vrásky jsou důkazem toho, že 
život opravdu žijete. Ty kolem očí jsou 
připomínkou všech chvil, kdy jste se 
smály. Ty na čele jsou zase od všech 
starostí a problémů, které jste zdárně 
překonaly. Vaše vrásky jsou oslavou 
vašeho života!  Vzpomínáte, jak jste ve 
dvaceti byly rozlítané, každý den jste se 
budily s jinou představou toho, jak by 
měl váš život vypadat? Mnohé z vás už 
byly vdané, měly dítě, zoufale hledaly 
podnájem, aby konečně unikly 
rodičům... To je přece tak náročné! Není 
lepší, že už jste takříkajíc ukotvené? Ať 
už máte rodinu nebo ne, jste finančně 
nezávislé. Máte svoji práci nebo ještě 
lépe důchod a místo, kam se rády vracíte 
a kde máte své soukromí.  
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     Život máte alespoň z velké části 
vyřešený, už ho jen žijete! Máte jasno v 
tom, že například modrá (zelená, 
červená, bílá…) vám nesluší. Moc dobře 
víte, že trvat na dlouhých, rozpuštěných 
vlasech v tomto věku je blbost. Stejně 
tak jste již pochopily, že jsou věci, na 
které jednoduše nemáte talent, ale 
naopak věci, v nichž jste proklatě dobré. 
Prostě víte, jaké jste, podle toho 
fungujete a samozřejmě se to vyplácí. 
      Můžete klidně říct, že tvrdý alkohol 
vám nechutná. Můžete v deset večer 
přiznat, že jste unavené a odejít z oslavy 
domů spát. Můžete odmítnout jízdu na 
horské dráze, nebo třeba i na kole, 
protože se jednoduše bojíte. Nemusíte 
totiž nic předstírat, snažit se někomu 
zalíbit, obstát v kolektivu vrstevníků. 
Konečně vám došlo, že není potřeba 
vymést každý večírek, vidět všechny 
nové filmy nejpozději týden po premiéře 
a číst knihy, které jsou zrovna in, 
protože, upřímně řečeno, je vám jejich 
obsah celkem lhostejný. Raději opět 
sáhnete (už poněkolikáté) do knihovny 
pro tu svou oblíbenou. No a co?! 
Jednoduše víte, že vám nic neuteče a 
klidně si užijete pohodový večer doma 
v křesle nebo děláte jen to, co vás baví! 
      Mládí je náročné, velikášské a s 
máločím se spokojí. Velké plány, velké 
představy, velká očekávání. Vy ale už 
víte, že leckdy stačí k radosti a 
spokojenosti podstatně méně. Mládí je 
nejen o velkých plánech, ale často i o 
velkých zklamáních. A když něco 
nevyjde, mladí mají pocit, že tím jejich 
život končí. A je jedno, zda jim poprvé 
někdo zlomil srdce, nepřijali je na 

vysněnou školu nebo si brigádou vydělali 
míň, než čekali.  
     Později nastoupí stresové situace – 
manželství nefunguje, děti jsou často 
nemocné, v zaměstnání je otravují samí 
neschopní kolegové, o šéfech ani 
nemluvě. Jejich často používané slovo je 
„Nestíhám!“ Vy už ale víte, že vlastně 
není nic, co by se nedalo přežít. Že se 
dříve nebo později najde řešení, a vážně 
platí, že co vás nezabije, to vás posílí. 
      Máte skutečné přátele, jež prověřil 
čas. Víte, že se na ně můžete vždy 
spolehnout. A také jste si vědomy toho, 
že o vztah s nimi musíte pečovat. Že bez 
těchto lidí by byl v tomto věku život 
smutný. Nejste ani dokonalé, ani 
neomylné. Stále děláte chyby, někdy 
blbnete jako mladice, jindy rozdáváte 
zbytečné rady jako Chytrá horákyně. 
Když je ale zle, umíte si říct: „No a co, 
tohle se holt nepovedlo, však já se z toho 
nezhroutím!" Umíte si jednoduše 
odpustit. A znáte svou cenu.  
     Už se nemučíte hlady, protože vám 
nějaký chytrák řekl, že jste tlusté, a 
nevycpáváte si podprsenku, protože se 
mu váš dekolt zdál málo bujný. Jste, jaké 
jste. Ber, nebo nech být. Už znáte muže. 
Máte jasno v tom, že princové na bílých 
koních neexistují, že dokonalý muž 
prostě není.  Kašlete na to, jakou barvu 
mají jeho oči, jestli má nebo nemá vlasy. 
Zato si dáte sakra pozor, aby s ním 
nebyla nuda a byl na něj spoleh. 
Nehledáte filmového krasavce, ale 
chlapa pro život. Zřejmě už jeden takový 
exemplář máte doma a víte přesně, jak o 
něj pečovat. Kdy ubrat a kdy přitvrdit!!  
      Tak co? Doufám, že jste se v tomto 
příspěvku našly. Musíte se smířit s tím, 
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že vás občas bude bolet celé tělo, rodina 
vám poleze na nervy a nic se nebude 
dařit… to už k tomuto věku tak nějak 
patří. Že se při ranním pohledu do 
zrcadla pozdravíte, protože na chvilku 
žijete v omylu, že vidíte cizí tvář, na to si 
brzy zvyknete.  
     Jak říká klasik: „Život by neměl být 
cestou do hrobu s cílem dorazit tam v 
atraktivním a dobře opečovávaném těle. 
Raději občas uhnout z hlavní - v jedné 
ruce Chardonnay a v druhé 
čokoládu, tělo opotřebované, vyčerpané, 
ale s pokřikem  - "Páni, to byla jízda !!!" 

 
KALENDÁRIUM 
 

28. 2. – 19. 4. 

Matějská pouť, 

výstaviště 

v Holešovicích, 

Praha, 

6. 4. Velikonoční pondělí 

8. – 12. 4. Tržnice Zahrady Čech, 

16. 4., 17:00 koncert pěveckého sboru 

Máj, kostel ve Zlonicích 

25. a 26. 4. Zahájení turistické sezony 

v Železničním muzeu ve Zlonicích 

26. 4., 17:00 Kašpárkovy pohádky + Jarní 

koncert, pořádá Centrum Miluška 

v Památníku A. Dvořáka ve Zlonicích 

26. 4., 13:30 Mimořádná nedělní 

prohlídka Památníku Antonína Dvořáka 

 

 

 

 

30. 4., 16:00 Čarodějnice 2015 

Sokolovna Zlonice 

3. 5., 18:00 Koncert šansonů, Památník 

Antonína Dvořáka 

8. 5. Třetí slavnosti Městyse Zlonice, 

hřiště SK Zlonice 

21. 5., 15:00 Zlonický zvonek, Památník 

Antonína Dvořáka 

28. 5., 17:00 Jarní koncert ZŠ Zlonice, 

aula školy 

 

 

MILÍ ČTENÁŘI ZLONICKÉ ŠANCE 

 

VELIKONOCE UŽ JSOU TADY,  

PŘEJEME VÁM VŠICHNI DOHROMADY 

BOHATOU POMLÁZKU A HODNĚ ŠTĚSTÍ, 

HLAVNĚ VŠAK RADOST, JEŽ JARO VĚŠTÍ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

BRZY BUDE SLUNNÝ KVĚTEN,  

KDY VŠE OBALÍ SE KVĚTEM,  

PŘEJEME VÁM K 1. MÁJI,  

AŤ CÍTÍTE SE JAKO V RÁJI! 
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