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KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018  
 
Vážení voliči,  
děkujeme vám všem, kteří jste vyjádřili 
ve volbách svou podporu našemu 
spolku. Hlasy, které jste dali ŠPS, 
bereme jako ocenění naší práce a 
uvědomujeme si velkou zodpovědnost 
pro další volební období.  
Dlužíme vám ale vysvětlení okolností, 
které vedly k odhlasování konečné 
podoby vedení městyse, vzešlého z 
koaličních jednání ŠPS a ČSSD. Proč 
bylo koaliční jednání nutné? Jak všichni 
víte, rozložení „sil“ v zastupitelstvu je 
po volbách následující: ODS, třebaže 
vítěz voleb, nemá v zastupitelstvu 
nadpoloviční většinu, má 6 členů z 15, 
ŠPS 5 členů, ČSSD 4 členy. Z tohoto 
konečného výsledku vyplynul nejen pro 
Šanci jediný možný závěr.  Vytvoření 
koalice.   Vhodného koaličního partnera 
nebylo potřeba hledat. Ano, vstoupíme 
opět do jednání s ČSSD – jinou možnost 
jsme, vzhledem k předvolební kampani 
ODS, vyloučili. Překvapivé pro nás bylo, 
že nás ODS požádala o vytvoření 
společné koalice, hlavně z důvodu, aby 
získala koaličního partnera proti ČSSD. 
Učinili tak bez ohledu na výhrady a 
předvolební kampaň, zaměřenou právě 
proti koalici ŠPS a ČSSD, hlavně pak na 
osobní výpady proti předsedovi ŠPS. 
Dohoda mezi ŠPS a ČSSD vznikla 
teoreticky oboustranně už ve chvíli, 
kdy byly zveřejněny výsledky voleb. 
Samozřejmě došlo také k oficiálnímu 
povolebnímu jednání mezi všemi 
partnery. 

Za ŠPS jednalo 5 lidí (Smetana, 
Kotěrová, Kopecký, Šafner, Imbr).  
Protože ŠPS nenavrhla na post starosty 
nikoho ze svých zastupitelů, opět 
podpořila kandidaturu Antonína 
Chocholy jako starosty a ČSSD 
podpořila Radku Kotěrovou jako 
místostarostku.   
 

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA  
 1. 11. 2018. 
/MARIE GERINGOVÁ/ 
 
Ustavující zasedání se konalo 1. 11. 
2018, vzhledem k důležitosti jednání se 
jednalo v historických prostorách PAD. 
Dostavili se všichni nově zvolení 
zastupitelé. Překvapila nás neobvyklá 
účast 56 občanů. V úvodu jsme si 
vyslechli českou státní hymnu a po ní 
slib všech patnácti zastupitelů. Pak už 
se jenom hlasovalo pro nebo proti 
předloženým návrhům, které vzešly z 
povolebních vyjednávání. Finální 
varianta, kterou předložila koalice ŠPS a 
ČSSD byla taková: Antonín Chochola – 
starosta. ODS navrhla na post starosty 
pana Rudolfa Čížka st. Veřejným 
hlasováním v poměru 9 : 6 zvítězil 
Antonín Chochola. Dalším hlasováním 
byla jako místostarostka zvolena 
poměrem hlasů 9 : 6 paní Bc. Radka 
Kotěrová, tu navrhla koalice ŠPS a 
ČSSD. ODS navrhovala jako 
místostarostu pana Rudolfa Čížka st. 
Poměr hlasů pro 6, proti 8, zdržel se 1. 
Funkce starosty bude uvolněná, 
místostarostka bude opět neuvolněná. 
Zastupitelé všemi hlasy odsouhlasili 
pětičlennou radu, proto další návrhy, a 
to na zbývající 3 členy rady, byly tyto: 
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koalice navrhuje pana Smetanu, 
Jiráska, paní Slavíkovou. Paní Slavíková 
místo v radě odmítla, proto další návrh 
zněl – pánové Smetana, Jirásek a Imbr. 
ODS navrhuje pana Smetanu, paní 
Slavíkovou a pana Adama Nosála.  
Hlasováním pro 8, proti 6 (1 se zdržel) 
zvítězil návrh koalice. Konečné složení 
rady městyse Zlonice pro volební 
období 2018 – 2022 je toto: 
ANTONÍN CHOCHOLA 
Bc. RADKA KOTĚROVÁ 
TOMÁŠ SMETANA, DiS 
LADISLAV JIRÁSEK 
ZDENĚK IMBR 
Na složení a předsedech finanční a 
kontrolní komise se zastupitelé 
neshodli, proto se hlasování o složení 
komisí přesouvá na další zasedání. 
 
 
 
Vážení občané Zlonic, Břešťan, Tmáně, 
Vyšínku a Lisovic, 
každý má dnes možnost se svobodně 
vyjadřovat. V poslední době se 
objevuje plno názorů, které rozhořčeně 
komentují povolební situaci. Také na 
zasedání Zastupitelstva se takové hlasy 
ozvaly. Mnoho z vás nechápe současný 
stav. Ano ODS vyhrála volby, ale ve 
finále je situace úplně jiná, než její 
voliči předpokládali. Teď vám 
nabídneme trochu jiné počty. Jsou 
jednodušší a pro občany možná 
srozumitelnější. Počet zapsaných 
voličů, kteří se měli dostavit k volbám 
ve Zlonicích a přidružených obcích, byl 
1802. K volbám přišlo 46,73 % - to je 
842 občanů. Z tohoto počtu voliči ODS 
požadovali radikální změnu ve vedení 
obce a to v počtu 349 voličů. 

Zbývajících 493 občanů, což je 58,54 %, 
mělo názor jiný. Velký podíl na 
výsledcích má neúčast 960 občanů u 
voleb. Tady se nabízí tři možnosti – buď 
je jim úplně jedno, kdo obec vede a o 
politiku se nezajímají. Druhá možnost 
je, že by chtěli změnu, ale na druhou 
stranu chápou, že bohužel není zatím 
nikdo, kdo by funkci starosty vykonával 
podle jejich představ (13 zastupitelů 
má svá zaměstnání, která nechtějí nebo 
nemohou opustit), a poslední možnost, 
že jim současný stav více méně 
vyhovuje, proto nešli k volbám. Ale to 
jsou pouze dohady.  ŠPS proto nebude 
komentovat jakékoliv slovní nebo 
mediální příspěvky, nemá to smysl a 

opět by se zbytečně hrotila situace jako 
před volbami. Budeme pokračovat v 
započaté práci spolu se všemi partnery 
a budeme tím plnit naše volební 
programy. Myslíme si, že je to to 
nejdůležitější.  Je na čase, aby se 
situace ve Zlonicích, rozbouřená 
předvolební kampaní, konečně 
zklidnila, jak se v tom smyslu vyjádřila i 
paní Slavíková na zasedání a tento její 
příspěvek odměnili všichni přítomní 
potleskem. Budeme pracovat a 
budeme se zároveň snažit napravit 
nedostatky, na které jste před volbami 
upozorňovali. 
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PŘEDSEDA ŠANCE PRO SLUŠNÉ          
Mgr. Bc. JAN TŮMA 
Vážení spoluobčané, 
poprvé od voleb mám 
příležitost vyjádřit se 
k jejich výsledkům. V 
první řadě bych chtěl 
velmi poděkovat všem, 
kteří mě podpořili, 

nenechali se zmanipulovat a 
neovlivněni předvolební kampaní, 
udělali křížek u jména Jan Tůma nebo u 
kandidátky č. 3 ŠANCE PRO SLUŠNÉ. 
Velmi si uznání mé dosavadní práce a 
sympatií těchto lidí cením. Obětoval 
jsem veřejnému zájmu spoustu času, 
osobního nasazení a na druhé straně 
šidil tím pádem svou rodinu. Nebudu 
zastírat, že mě mrzí mé umístění. 
Ačkoliv jsem se šest let upřímně snažil o 
to, aby nám všem ve Zlonicích bylo 
dobře, sklidil jsem za to všechno od 
skupiny lidí jenom zlobu a závist. Jak 
málo lidem stačí, aby se snadno nechali 
ovlivnit lží a nenávistí.  Ano, dostával 
jsem "facky" ze všech stran.  Nebylo to 
pro mne a mou rodinu lehké období, 
ale život jde dál. Všechno zlé je pro 
něco dobré. Mou prioritou bude nadále 
starost o základní školu, kde mám ještě 
spoustu plánů, které bych chtěl 
uskutečnit. Budu mít více času na své 
blízké, na své koníčky a na své přátele. 
Tolik o mých pocitech.  
Teď už výhledy do budoucnosti. 
Výsledky voleb pro nás sice nejsou 
výhrou, ale ani prohrou! Zisk pěti 
mandátů je úspěchem. Zpětně se 
můžeme ptát, zdali bychom se měli v 
předvolební kampani zachovat stejným 
způsobem jako opozice. A já říkám 

nikoliv! To, co jsem tvrdil před volbami, 
tvrdím i nyní. Klesnout tak hluboko 

nehodláme.       A jestli má veřejnost 
pocit, že jsem snad pracoval málo, má 
svaté právo vybrat si někoho jiného. Já 
bych hlavně chtěl poděkovat zvoleným 
zastupitelům Šance pro slušné, kteří mi 
nabídli výměnou svůj mandát. S díky 
jsem odmítl. K takovým praktikám bych 
se nikdy nesnížil. Takže ještě jednou 
všem děkuji, ale pro toto volební 
období mé místo v zastupitelstvu není. 
Šance pro slušné ale v žádném případě 
nekončí. Alea acta est! Kostky jsou 
vrženy! Máme před sebou spoustu 
úkolů, které musíme splnit. Máme 
zastupitele, kterým jste dali svou 
důvěru, kteří chtějí pracovat a mají 
spoustu konstruktivních nápadů. Já 
osobně jsem hned po volbách nabídl 
svou funkci předsedy a lídra spolku 
k dispozici všem členům Šance pro 
slušné.  Opět mi nezbývá nežli jim 
poděkovat za podporu. Jsou to lidé, 
kteří mě znají, podporují mě a nikdy by 
nedali na pomluvy, které se o mně 
vyrojily před volbami. Předsedou Šance 
pro slušné proto zůstávám i nadále.  
Přiznávám, jsem naivní havlovský 
pravdoláskař, který věřil ve zdravou 
soudnost voličů. V některých jsem se 
spletl, ale to není důvod k tomu, abych 
si nezachoval svou tvář a své 
přesvědčení. Bohužel, asi se do 
současnosti nehodím. Dnes v celé 
společnosti vládnou jiné trendy. Jestli si 
ale opozice myslí, že mě srazila na 
kolena, ze kterých už nevstanu, a že se 
utápím v tomto volební neúspěchu, 
mýlí se. Jak říká Shakespeare: „ Hluboký 
pád přivodí často největší štěstí.“ 
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ZLONICKÁ 
PAVLAČ 

/MARIE GERINGOVÁ/ 
 

Lidi, slyšeli jste.. 
 

 ►… že během uplynulých šestnácti let 
výsledky voleb do zastupitelstva 
městyse Zlonice ukazují, že vítězná 
strana nikdy neměla nadpoloviční 
většinu hlasů v zastupitelstvu. Z toho 
vyplývá, že vždy musela být vytvořena 
koalice k prosazení volebního 
programu vítězné strany. Přesně stejná 
situace nastala i letos, pouze se opět 
výrazně pomíchaly pozice stran.  
PŘEHLED VOLEBNÍCH VÝSLEDKŮ OD 
ROKU 2002: 
              ČSSD  ODS  KSČM    NEZ.    ŠPS  
2002     2934   2791  2475   1944   
2006     3242  3581  1926    1666   
2010     2830  3984  1775               1112  
2014     2821  2439  1161               3831  
2018     2852  4498                          3498  
 
PODÍL STRAN V ZASTUPITELSTVECH: 
           ČSSD ODS KSČM NEZ.    ŠPS 
2002     4       4        4       3   
2006     5       5        3       2   
2010     4       7        3                   1  
2014     4       4        1                   6  
2018     4       6                             5 
K úplnému přehledu ještě připojuji 
účast voličů v komunálních volbách od 
roku 2002:  
2002  - 43,82 %, 2006 - 45,53 %,    2010  
- 42,35 %, 2014  - 44,14 %, 2018 – 
46,73%.  
To byl už opravdu poslední příspěvek, 
týkající se voleb a teď další zprávy z 
Pavlače. 
  

►… že na náměstí ve Zlonicích, poblíž 
pomníku padlým, jsme společně 
vysadili 1. listopadu 2018 Lípu svobody. 

►… že OSTROV Slaný připravil pro 
seniory dva zajímavé programy. 
REHABILITAČNÍ TANEC PRO SENIORY 
55 let a výše. Nebojte se, nejedná se o 
tanec jako takový. Je to rehabilitační 
cvičení, osvěžení pohybového aparátu, 
protažení a procvičení všech 
problémových partií, které se v 
seniorském věku ozývají. Cvičení je 
vhodné i pro nemocné Parkinsonovou 
chorobou. Soboty od 17 do 18h. Cena 
800 Kč na rok. Lektorka: Vlaďka 
Ranecká.  
►… že další program je KERAMIKA 
PRO SENIORY 65 let a výše. Středy od 
16 do 18h 1x za 14 dní. Senioři nad 65 
let mají zvýhodněnou cenu 25 Kč za 
hodinu, ostatní 50 Kč za hodinu. 
Lektorka: Helena Mohylová. Programy 
probíhají v domě dětí a mládeže 
OSTROV v Šultysově ulici 518 ve 
Slaném (naproti bývalému okresnímu 
domu). Více informací na telefonu 
757521978.
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NAŠI NOVÍ ZASTUPITELÉ 
 
Za Šanci pro slušné byli letos v 
komunálních volbách zvoleni dva 
„nováčci“ –  
Zdeněk Imbr (Z.I.) a Jakub Kopecký (J.K.).  

 
Nejen o jejich prvních dojmech jsme si 
trochu povídali… 
 
1) Šel jsi do komunálních voleb s tím, že 
bys byl rád zvolen do zastupitelstva 
městyse? 
Z.I.: Určitě jsem šel do komunálních 
voleb proto, abych byl zvolen do 
zastupitelstva městyse.  
Kandidoval jsem vlastně už po druhé. 
Minulé volby jsem se tak spíš 
rozkoukával a sbíral zkušenosti od 
ostatních kolegů ze Šance pro slušné:). 
Po volbách ale nastala úplně jiná situace. 
Byla mi nabídnuta pozice radního, 
přesněji jsem naznačil, že bych měl o 
tuto pozici zájem. To abych neměl těch 
zkušeností málo:).               
J.K.: Popravdě ano, každý obyvatel Zlonic 
má právo se vyjádřit k chodu obce. Byl 
jsem letos třikrát na zasedání 
zastupitelstva, jako občan. Byla to pro 
mě velká změna, viděl jsem, jak to chodí, 
jaké jsou postupy v projednávání 
vybraných bodů, předkládání návrhů ke 
změně stanoveného bodu atd. 
Chtěl jsem, aby moje názory a myšlenky 
byly více slyšet, a proto jsem kandidoval 
na pozici zastupitele. 

2) Překvapilo tě, žes získal tolik hlasů? 
Z.I.: Zase tolik těch hlasů nebylo:). Ale 
popravdě jsem byl hodně překvapený, 
kolik hlasů jsem získal. Zvlášť když se 
podívám, na jakém místě jsem byl na 
kandidátce a jací byli přede mnou 
kolegové, kteří jsou známější… a někteří 
toho udělali pro Zlonice mnohem více, 
než si kdo umí představit. Dá se říci, že 
celé volby mě vlastně překvapily tím, jak 
občané Zlonic hlasovali. 
J.K.: To jsem byl hodně překvapen. Z 
desátého místa kandidátní listiny se 
dostat na třetí místo je podle mě velký 
úspěch. Zas na druhou stranu - rozdíl  
mezi námi členy ŠpS byl v pár hlasech. 
Volič se může přesvědčit, že každý hlas 
rozhoduje. Jsem rád, že se mohu přiučit 
od tak zkušených kolegů jako je Tomáš, 
Radka a Láďa. Na druhou stranu zase ale 
věřím, že se Zdeňkem přineseme jak do 
našeho hnutí, tak i do zastupitelstva 
názor těch mladších. 
3) Je nějaká oblast, která je ti blízká a 
které by ses rád více věnoval? 
Z.I.: Oblastí, kterým bych se rád věnoval, 
je více. Stěžejní je pro mě to, jak Zlonice 
a přidružené obce vypadají. Například 
věčně diskutované chodníky, silnice, 
ulice, hřiště pro děti atd. Této oblasti 
bych se chtěl co nejvíce věnovat. Vím, že 
se nedá zavděčit úplně všem občanům, 
ale myslím si, že tato oblast trápí nejvíce 
lidí. 
J.K.: Důvod, proč jsem kandidoval, se 
může zdát některý spoluobčanům jako 
hloupost. Ale všechno začíná u 
maličkostí. Osobně mi vadilo, že je 
nedostatek odpadkových košů mimo 
centrum městyse. Vlastníme psy, 
chodíme s nimi ven, a když si po nich 
zodpovědný „pejskař“ sebere 
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exkrementy do sáčku, nemá ho kam 
vyhodit a nosí ho v rukou nebo v kapse 
od bundy. 
Především tím myslím prostor ve 
Zlonicích u rybníka, na asfaltové cestě do 
Břešťan, zahrádky. Místa kam chodí 
maminky s dětmi, jezdí s kočárkem a na 
kole. Nevím, zda bych tuto oblast nazval 
veřejné prostranství, ale chtěl bych tu 
mít krásnější Zlonice. Krása samozřejmě 
není jen vizuální (nové fasády, chodníky 
a silnice), ale i vnitřní (jak se k sobě 
chováme, jak spolu dokážeme 
komunikovat a spolupracovat). 
4) Jak jsi vnímal první zasedání 
zastupitelstva? 
Z.I.: Přiznám se, že jsem měl z prvního 
zastupitelstva obavy kvůli vypjaté 
předvolební situaci. Ale zas tak hrozné to 
nebylo. Nejvíce mě překvapily, lépe 
řečeno zklamaly některé názory občanů 
a způsob, jakým je tam prezentovali. Ale 
to asi k politice patří. 
J.K.: Cítil jsem nervozitu, obavy 
z neznámého a zodpovědnost. 
Nikdy jsem nebyl žák nebo student, který 
by vystupoval na veřejnosti (recitoval 
básně nebo zpíval písničky v PAD). Ale na 
druhou stranu - znám většinu členů 
zastupitelstva, takže je pro mě 
jednodušší s nimi komunikovat. 
Jak jsem uvedl, vstupoval jsem do 
komunální politiky, abych zlepšoval 
"drobnosti" v obci, ale jsou tu i ta "větší" 
témata, jako je odprodej obecných 
domů, opravy chodníků a silnic. V tom 
cítím největší zodpovědnost, abych jako 
zastupitel obce hlasoval tak, abych 
pomohl co nejvíce lidem. I když na 
druhou stranu - každému se zavděčit 
nemůžete. 
 

5) Co na tvé zvolení říká rodina? 
Z.I.: Ta starší generace reagovala slovy: 
„Ty ses zbláznil!“:). Celá rodina mě vždy 
podporovala v tom, co jsem dělal. Takže 
si troufám říci, že v tom bude pokračovat 
i nadále. Myslím, že tam byla tak trochu i 
hrdost. 
J.K.: Kačenka (manželka) mě 
podporovala hned od začátku, kdy jsem 
jí o této myšlence řekl. Velice mě to 
utvrdilo v tom, že dělám něco 
správného. Samozřejmě mě podporovala 
celá rodina (rodiče i sourozenci) a 
někteří tím byli překvapeni. Jelikož 
pocházím z trochu početnější rodiny, je 
vždy fajn, když jsou vaši nejbližší s vámi. 
6) Chtěl bys něco vzkázat svým 
spoluobčanům? 
Z.I.: Ano, rád bych jim touto cestou 
vzkázal, aby měli na věci, co se kolem 
nich dějí, svůj názor a nadhled, že 
všechno, co se píše na sociálních sítích 
atd., nemusí být pravda. Budu rád za 
každou připomínku a nápad ke zlepšení 
vzhledu a stavu Zlonic a okolních obcí:). 
J.K.: Něco ano, i když většina toho již 
byla řečena nebo napsána. 
Byl bych rád, abychom zde fungovali jako 
celek. Máme tu několik úžasných 
památek, krásných míst a dobře 
fungujících spolků. Je mi líto, že se lidi 
soudí podle toho, jestli jsou modří, 
oranžoví nebo fialoví. 
Je hezké, že na sociálních sítích 
dokážeme upozornit na nedbale 
vypadající chodník, škoda že už nejsme 
schopni vzít do rukou koště a lopatu a 
ten chodník uklidit. Procházím se často 
po okolí a je mi vždy líto, když si všimnu, 
že osmdesátiletý manželský pár je 
schopen si zamést před domem a za 
domem posekat trávník, zatímco 



Prosinec 2018                       Ročník VII., číslo 5., vydáno dne 26.11.2018                           8                                                 

třicetiletí sousedé čekají, až přijde někdo 
od města a uklidí jim to před i za 
domem. Názor na to, že vše platíme v 
různých poplatcích a proč vedlejší ves 
vypadá líp a nic neplatí, ať si každý 
vytvoří sám. Každý by si měl uklidit před 
svým prahem a potom soudit ty druhé.  
Jsem přesvědčen, že za svá tvrzení a 
názory budu kritizován a pomlouván. S 
tímto rizikem jsem do komunální politiky 
vstupoval. Jako náctiletý student 
zdravotnické školy jsem nosil dredy. 
Pozoroval jsem, jak mě lidé soudí jen 
podle vzhledu a řadili mě k těm 
méněcenným zdravotníkům. Též jsem 
viděl jejich zpětnou vazbu, když se se 
mnou více seznámili a zjistili, že kniha se 
nemá soudit podle obalu. 
Děkuji všem za Vaše hlasy a příležitost 
být zastupitelem v naší obci. Uvidíme za 
čtyři roky, jestli se mnou lidé byli 
spokojeni.  
Rozloučil bych se větou, která je i mým 
přáním, mým snem: Za krásnější Zlonice! 
 
 

PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE PRO 
ROK 2019 
/Bc. RADKA KOTĚROVÁ/ 

 
Nechci zde opakovat všechny investiční i 
neinvestiční akce a projekty realizované 
během volebního období 2014 - 2018, 
které již shrnul starosta městyse Antonín 
Chochola v říjnovém Zlonickém 
zpravodaji. Jen v letošním roce byly 
opraveny schody u zámku, zídka u 
Památníku Antonína Dvořáka, vyměněny 
některé autobusové čekárny, 
vybudovány nové chodníky a vyspravené 
komunikace. Novou fasádu má i část 
budovy základní školy. Započalo se 

s výstavbou tlakové kanalizace a ČOV 
Břešťany – Tmáň. To je jen letmý výčet. 
Nikdo nám však nemůže vyčítat 
neaktivitu či pasivitu.   
 Ve zvelebování městyse a 
místních částí chceme pokračovat i 
v letech příštích. Prioritou bude 
dokončení tlakové kanalizace Břešťany – 
Tmáň a výstavba kanalizace Vyšínek – 
Lisovice. Budeme se snažit zajistit 
financování pomocí dotace, podklady 
pro podání žádosti jsou připraveny. 
V následujících letech bychom rádi 
vybudovali vodovod ve Břešťanech a 
Tmáni. 
Z dalších plánovaných akcí pro rok 2019 
uvádím: 

revitalizace koupaliště, 

oprava komunikací – část ulice 
K Vypichu, část ulice Purkyňova, 
Třebízského, Tylova, Pippichova, 
Denisova a Nerudova, 

vybudování chodníků v části ulice 
Tylova a dále v ulici Nádražní od 
ulice Tyršova po ulici Jiráskova, 

oprava části kanalizace v centrální části 
Zlonic, 

veřejné osvětlení v ulicích Milíčova, 
Poděbradova, Husova a Chelčického, 

fasáda na jižní straně základní školy, 

vybudování bezbariérového přístupu do 
základní školy, 

nový altán do mateřské školy, 

rekonstrukce minimálně dvou bytů 
v čp. 1 (zámek), 

III. etapa výměny střešní krytiny na 
Památníku Antonína Dvořáka, 

dořešit využití a opravu nemovitosti čp. 
56. 

Věřím, že budeme úspěšní v získávání 
dotací a podaří se nám naplňovat 
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volební programy a sliby, které jsme dali 
občanům.  

Děkujeme za Vaši podporu. 
 

OKÉNKO DO PŘÍRODY 

/NOS- NEZÁVISLÁ ORNITOLOGICKÁ SKUPINA – 
SKLENIČKOVI/ 

Šplhavý bubeník.. 
       
O kom je řeč? O strakapoudovi velkém, 
jehož přirozeným biotopem jsou lesy 
všech typů, v posledních letech se nám 
ale přistěhoval do parků a zarostlých 
zahrad. Je velikosti kosa, nápadně 
zbarvený, převládá černobílé peří, s 
červenými ocasními krovkami, 
samečkové mají na rozdíl od samic 
červený týl. Z jara je nápadný svým 
bubnováním do kůry dutých nebo 
hnijících stromů nebo na plechové části 
staveb, nebo kopulí kostelů (frekvence 
jeho bubnování má asi 30 úderů za 
minutu!). Přídavkem bývá i jeho jasný 
trylek. Tímto nepřeslechnutelným 
bubnováním láká samičku na své území a 
zároveň odhání i možné konkurenty.  
Hnízdo si strakapoudi připravují každý 
rok nové, hloubí dva až tři týdny dutinu 
do narušeného kmene listnatých stromů, 
kam klade samice 4 – 6 vajec a sedí na 
nich 14 dní. V noci sedí vždy jen samec, 
mláďata vylétají po měsíci. Živí se 
především hmyzem, občas plení i hnízda 
jiných ptáků. Protože je to nestěhovavý 

pták, v zimě dobývá semena šišek, která 
jsou bohatá na tuk, a různé plody, často 
zalétá i na krmítko, chutná mu lůj a 
slunečnice. Jeho stavba těla je skvěle 
přizpůsobena životu na stromech. Jeho 
čtyři prsty, z nichž dva směřují dopředu a 
dva dozadu, jsou opatřeny zahnutými 
drápy, které usnadňují šplhání a jeho 
tuhá ocasní pera při něm slouží jako 
opora těla. K rozbíjení dřeva má velmi 
silný, zašpičatělý zobák s velmi dlouhým 
jazykem, který je na konci opatřen 
drsnou štětičkou a ta mu pomáhá získat 
kořist i ze špatně dostupných míst.  
 
 

Volnočasová univerzita pokračuje…. 
 
MALOVÁNÍ HORKÝM VOSKEM – 
ENKAUSTIKA 
Lektor: Martina Prošková 
11. 12. 2018 v KC od 17h (max. 10 
zájemců na den) 
Cena: 450 Kč dospělá osoba, 250 Kč dítě 
od 8 let 
Už jste někdy o této technice slyšeli? K 
enkaustice nepotřebujete ani tužku, 
štětec, ale žehličku a vosky. Zhruba 
za 2,5 hodiny si odnesete nejen několik 
nádherných obrázků, ale i jeden velký 
obraz (30cm x 30 cm). Samozřejmostí je i 
spousta dojmů. 
Co se v kurzu naučíte?  

Enkaustika je i pro 
úplné začátečníky, 
je to úžasně 
kreativní technika a 
fantazii se opravdu 
meze nekladou. Ti 
šikovní zvládnou 
třeba krásně 

barevné stromy v přírodě, květiny, nebo 
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motýly. Ale brzy zjistíte, že stačí pár tahů 
žehličkou a pod rukama rozkvete 
abstraktní obrázek, který překvapí nejen 
vás. Enkaustika je zajímavá i tím, že vám 
pomůže spontánně vyjádřit vaše pocity a 
u někoho může vést i k odstranění 
psychických bloků. A věřte, že hned jak 
se z kurzu vrátíte domů, budete hledat 
Vaši starou žehličku a budete chtít 
pokračovat a tvořit dál. Takto vytvořené 
obrázky jsou skvělým dárkem k 
narozeninám, svátku, z lásky  
V případě zájmu, rezervujte místo na 
605785305 nebo na email 
martina.proskova@seznam.cz 
 
ZÁKLADY ŘEZBÁŘSTVÍ 
12. 1. 2019, 10:00 – 16:00, učebna dílen ZŠ 

Lektor: Olda Čech 
Cena: 250 Kč 
 
Jedná se o horskou lidovou řezbu z 
Kralicka, každý si odnese svou figurku 
domu, v ceně je dřevo i nůž. V případě 
zájmu je možné pokračování kurzu. Cena 
je zvýhodněná, poloviční oproti 
standartním kurzům, které pan Čech 
pořádá pravidelně na Karlštejně. 
Maximální počet účastníků je 10. 
 
SÁM SOBĚ ARCHITEKTEM ANEB JAK 
PRAKTICKY A ÚČELNĚ ZAŘÍDIT SVŮJ 
DOMOV 
12. 2. 2019 od 17h v KC  
Lektor: Zdeněk Blecha 
 
Dozvíte se, jak postupovat při zařizování 
svého bydlení pro sebe, pro děti, pro 
studenty. Rozmístění nábytku.  
a)počítačový program Sweet Home 3D 
b)klasický způsob 
Volba barev a doplňků. 

PROČ VLASTNĚ PEČEME VÁNOČNÍ 
CUKROVÍ? 
/MARIE GERINGOVÁ/ 
 

Magické praktiky a pohanské tradice. 
Pečení cukroví dnes patří k oblíbeným 
vánočním zvykům. Ten má původ v 
pohanských tradicích spojených s 
oslavami zimního slunovratu, 
nejmagičtější nocí v roce. Lidé dříve 
věřili, že musí svůj domov ochránit před 
zlými silami, a to pomocí magických 
praktik. A tak se připravovalo i několik 
speciálních pokrmů. Mezi jakýsi 
„ochranný“ pokrm patřilo také obřadní 
pečivo, předchůdce dnešního vánočního 
cukroví. Toto pečivo naši předci 
zavěšovali nad vchodem do stáje 
s dobytkem, na ovocné stromy a nad 
vchodem do domu. Cukrovím se také 
obdarovávali čeledíni, děvečky i členové 
rodiny. Postupem času se „ochranné“ 
pečivo stalo vánočním cukrovím. 

Pokud bychom se v 
čase vrátili do 19. 
století, pochutnávali 
bychom si na jiném 
vánočním cukroví než 

dnes. Hospodyně také nepekly velké 
množství cukroví a k pečení používaly 
převážně levné a dostupné suroviny. 
Mezi oblíbené vánoční cukroví tehdy 
patřily například řezy nazývané „domácí 
přítel“. Ty byly připravovány z hrubé 
mouky, cukru, anýzu, vajíček, 
kandovaného ovoce a ořechů. 
Nejoblíbenějším cukrovím byly v 19. 
století zřejmě karamely. Ty se staly 
neodmyslitelnou součástí štědrovečer-
ního stolu i vánočního stromečku, kde 
plnily funkci ozdob. Karamely si lidé 
mohli koupit na trhu, častěji si je ale 
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připravovali sami doma. Stačilo v 
kastrůlku nechat zkaramelizovat cukr a 
přidat k němu silnou kávu, mléko nebo 
smetanu, máslo a vanilku. Směs se 
pomalu ohřívala za stálého míchání až do 

zhoustnutí. Pak se 
přelila na máslem 
vymazaný plech a 
nechala ztuhnout. 
Plát se poté 
nakrájel na malé 

kostičky, které se často zabalovaly do 
zářivých papírků. Cukroví se také peklo z 
vánočkového těsta. Hospodyně z něho 
tvarovaly malé bochánky a naplnily je 
mákem. Upečené buchtičky se namočily 
v horkém mléce nebo v horké vodě s 
rozpuštěným medem. Pak byly posypány 
skořicí, cukrem, strouhaným perníkem 
nebo drcenými křížalami z hrušek, 
kterým se říkalo pracharanda. Tyto 
vánočkové buchtičky se nazývaly kutelky 
a pekly se u nás do druhé světové války. 
Dnes se podobné vánoční pečivo peče v 
Polsku. 
Častou a oblíbenou přísadou vánočního 
cukroví byl v 19. století med. Zejména v 
městském prostředí se pekly tzv. 
medáky. Ty byly velmi náročné na 
přípravu. V hrnci se nejprve připravila 
směs z cukru, medu, vajec, másla a 
mléka. Ta se následně smíchala s 
hladkou moukou. Těsto hospodyně 
vyválela a rozdělila na čtyři části, které se 
upekly v troubě. Všechny placky se pak 
slepily náplní připravenou z másla, 
cukru, vajíčka a vanilkového pudingu. 
Někdy se mezi placky dávala i 
marmeláda. Hotový dort se pak natřel 
čokoládovou polevou.  
Med a ořechy byly také základem tzv. 
certlí. Med se ohřál a smíchal s kousky 

ořechů. Tekutou medovou směsí se pak 
plnily papírové košíčky. Toto vánoční 
cukroví bylo oblíbené zejména u dětí. 
Škvarkové cukroví má hlavně na 
vesnicích dlouhou tradici. Ve městech se 
začalo péct až v 19. století. Těsto tvořila 
hladká mouka, mleté škvarky, cukr, 
kakao, vejce, skořice, hřebíček a 
citrónová kůra. Těsto se dalo do 
formiček a upeklo. Škvarkové cukroví se 
peklo zhruba tři týdny před Štědrým 
dnem, aby bylo krásně vláčné. Velmi 
oblíbené byly také zázvorky – cukroví, 
které vzniklo v městském prostředí a od 
druhé poloviny 19. století se peklo i na 
vesnicích.  
A mnoho lidí zázvorky připravuje 
dodnes. Na toto cukroví potřebujete 
polohrubou mouku, strouhaný zázvor, 
cukr, vejce. Vypracované těsto se vyválí 
na tenký plát, z něhož se vykrájí různé 
tvary. Zázvorky se nechávaly vždy 
alespoň týden odležet. Po druhé světové 
válce se začalo připravovat vánoční 
cukroví i z dražších surovin. Navíc bylo 
možné již hotové kousky zakoupit 
v cukrárnách. Dodnes si Vánoce bez 
cukroví nedokážeme představit. Pečeme 

nejrůznější 
druhy a často 
ve velkém 

množství. 
Nejoblíbenější 

jsou vanilkové 
rohlíčky, 

linecké koláčky, kokosové kuličky či 
plněné košíčky. 
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KALENDÁŘ AKCÍ 
 
2. 12., 14 – 17h - Den otevřených dveří 
s adventními dílnami, ZŠ Zlonice, 
2. 12., 17:30h - Slavnostní rozsvěcení 
vánočního stromku, náměstí Pod Lipami, 
9. 12., 14h a 16h - Tradiční pohádka 
v podání učitelů a žáků, sál ZŠ, 
11. 12., 17h - Kurz VU, Enkaustika – 
malování horkým voskem, KC, 
11. 12., 16h – vánoční koncert, sál ZŠ, 
12. 12., 18h - Česko zpívá koledy, parčík 
mezi Památníkem a ZŠ, 
24. 12., 14h - Tradiční setkání u jesliček, 
kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
1. 1., 16:30h – koncert žesťového 
kvarteta a v 17h - Novoroční ohňostroj, 
náměstí Pod Lipami, 
1. 1., 18h - Novoroční ohňostroj, Slaný, 
12. 1., 10 – 16h - Kurz VU Řezbářství, 
učebna dílen ZŠ, 
12. 1., 20h – Městský ples, MC Grand, 
Slaný, 
12. 2., 17h – Kurz VU, Sám sobě 
architektem, KC 
 
 
 

MOUDRO NA ZÁVĚR 
„Nemá cenu nenávidět lidi, kteří ti závidí. 
Respektuj jejich závist, protože si myslí, 
že jsi lepší než oni.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vážené dámy a pánové, 

dovolte, abych Vám jménem všech členů 
Šance pro slušné popřál klidné prožití 
Adventu, období toužebného očekávání 
Štědrého večera a následujících 
vánočních svátků. Ať jsou pro Vás 
Vánoce obdobím klidu a pohody 
strávené v kruhu Vašich nejbližších. Přeji 
všem slušným lidem mnoho Božího 
požehnání a vše dobré v roce 2019.  
                                                Jan Tůma 
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