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Vážení spoluobčané, 
blíží se čas letních prázdnin a 
dovolených. Jako předseda Šance pro 
slušné, z.s. bych vám všem chtěl popřát 
klidné, pohodové léto a příjemně 
strávenou dovolenou v kruhu rodiny a 
přátel. Odpočiňte si a zapomeňte na 
absurdní situace, které nám život často 
přináší. Jako například poslední jednání 
zastupitelstva. Nevím, zdali máme tak 
krátkou paměť anebo už populismus 
opravdu zvítězil na plné čáře. Ale to je na 
zcela jiný článek. Slovy Marka Twaina:  
„Cestování zabíjí předsudky, bigotnost a 
úzkoprsost." Krásné léto a mnoho 
cestovatelských zážitků! 
                   Jan Tůma, předseda ŠPS, z.s.  
 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
/MARIE GERINGOVÁ/ 
 
Další zasedání 
Zastupitelstva v tomto 
roce se konalo 13. 6.   
v Kulturním centru. 
Přítomno bylo 13 
zastupitelů. Omluvena 
paní Průšová a pan Čížek 
ml. Zasedání sledovalo 23 
občanů. Přiznám se, že popsat jednání 
nelze, protože by na to nestačil celý 
časopis. A ani není účelem této rubriky 
popisovat všechny body programu. 
Jenom opravdu to, co mě osobně 
zaujalo. Jak městys hospodařil v 
minulém roce? Účetní uzávěrka městyse 
za rok 2018 vykazuje zisk  

10.716.772,12 Kč. Také hospodaření 
mateřské školy skončilo přebytkem  
93.188,30 Kč. Tyto peníze se rozdělí, 
například 15.000,- Kč se převedlo do 
mzdového fondu na výplatu odměn za 
práce nad rámec pracovních povinností 
nebo dohody o provedení práce za úklid 
po malování,  práce na zahradě apod. 
Zbydou peníze i na vybavení zahrady. 
Konečně se zastupitelé shodli na tom, co 
bude s obecním domem v areálu 
bývalého Interieru. Byl vypracován nový 
odhad. Částka je jen o něco málo vyšší 
než suma 350.000,- Kč, kterou nabízel za 
odprodej nový majitel areálu. Jedná se o 
částku 375.790,- Kč. Zastupitelé 
odhlasovali, že dům majiteli neodprodají 
přímo, ale tato cena bude vyvolávací 
cenou v aukci. Dům bude tedy prodán v 
aukci za nejvyšší nabídnutou cenu. 
Pozemek (zahrádky) u domu čp. 400, 
který je ve vlastnictví bytového družstva  
"Čtyřstovka", bude družstvu pronajat na 
dobu neurčitou s výpovědní dobou 36 
měsíců. Název Riegrova ulice (od 
Hlaváčků) se prodlužuje od čp. 207 
(poslední dům zástavby) na žádost 
majitele, až po jeho novostavbu čp. 578 
na konci u rybníka. Součástí jednání byl 
také mimo jiné odprodej pozemku ve 
Vyšínku, okolo kterého byla opět divoká 
diskuse, dále vypovězení nebo 
nevypovězení smlouvy o činnosti 
městské policie. Zastupitelé zatím 
neschválili vypovězení smlouvy s 
městem Slaný.  Uvažovalo se i o 
pronájmu hlídací agentury, která nejprve 
měla zájem, ale pak se, podle slov 
starosty, do dnešního dne neozvala. 
  Součástí programu byl také výčet 
investičních a neinvestičních akcí, o 
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kterých se více rozepsala paní 
místostarostka Kotěrová. 
 
INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ AKCE ANEB 
CO SE DĚJE V MĚSTYSI A JEHO 
MÍSTNÍCH ČÁSTECH 
/Bc. RADKA KOTĚROVÁ/ 
 
∎ Nejvýznamnější a i finančně 
nejnáročnější je v současnosti investiční 
akce „Kanalizace a čistírna odpadních 
vod (ČOV) pro obce Břešťany a Tmáň“. 
Domovní čerpací stanice jsou osazeny, 
proběhla i kontrola těsnosti jímek na 
čističce, dne 16. 5. 2019 byla provedena 
zkouška funkčnosti, následně proběhne 
úklid komunikací, vybavení ČOV a ke dni 
30. 6. 2019 by měla být stavba ukončena 
a předána do zkušebního užívání. Jen 
někteří občané stále ještě nedodali 
potřebné revize k osazení domovních 
čerpacích stanic elektrickým proudem. 
Dotace byla poskytnuta Státním fondem 
životního prostředí ve výši 17 536 109,44 
Kč. 
∎ Nutná je oprava prasklin na Domě 
s pečovatelskou službou (DPS), do 
výběrového řízení se nikdo nepřihlásil, 
přesto se nakonec podařilo opravu 
zajistit a již byla ve 22. týdnu započata. 
∎ Na zámku ve Zlonicích (čp. 1) se 
postupně rekonstruují byty, jeden byt je 
před závěrečnými úpravami, proběhla 
celková rekonstrukce a bylo instalováno 
nové plynové topení. Rekonstrukce 
dalšího bytu bude následovat. 
∎ Volný byt v DPS byl po nutných 
opravách a úpravách předán již od 1. 
června nové nájemnici do užívání.  
∎ Byl rekonstruován chodník v ulici 
Komenského, tj. od školy k železničnímu 

přejezdu. Nový chodník je pro chodce 
mnohem bezpečnější. 
∎ Nový chodník bude i u sokolovny 
v ulici Nádražní. Sice bude o něco málo 
užší než chodník stávající, ale naopak 
nově bude rozšířen o asfaltový povrch, 
který bude možné využít k parkování 
vozidel. Termín dokončení je plánován 
v červenci letošního roku. 
∎ Bohužel městys Zlonice nezískal dotaci 
na III. etapu výměny střešní krytiny na 
Památníku Antonína Dvořáka, tudíž 
započaté práce budou hrazeny 
z vlastních zdrojů. V jednání je i oprava 
Varhaníkovny. Výměnu bude provádět 
pokrývačská firma pana Milana Kosa, 
který bude pokračovat v započaté práci. 
∎ Další významnou investiční akcí bude 
kanalizace a čistírna odpadních vod pro 
obce Vyšínek a Lisovice, v této chvíli se 
čeká na dokončení kompletní projektové 
dokumentace od projektanta ing. 
Klementa. Pokud bude vypsána vhodná 
dotace a budeme úspěšní žadatelé, 
stavba by mohla být zahájena již na jaře 
příštího roku. 
∎ Připravovanou rozsáhlou investiční 
akcí je výstavba vodovodu do Břešťan a 
Tmáně. Bylo vypsáno výběrové řízení na 
zpracovatele projektové dokumentace. 
Vítězem se stala firma Fiala projekty s. r. 
o. 
∎ V nejbližší budoucnosti bude 
opětovně jednáno o rozmístění 
zónových značek pro parkování, byly 
nainstalovány orientační dopravní radary 
ve Zlonicích v ulicích Revoluční, Husova a 
Pejšova.  
∎ Během měsíce června dojde 
k rozmístění a montáži nových laviček, 
nové autobusové čekárny se dočkají ve 
Tmáni. V Nádražní ulici ve Zlonicích se 
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upraví čekárna tak, že bude odejmut 
jeden bok pro lepší nastupování. 
∎ Proběhlo výběrové řízení na opravu 
fasády jižní strany Základní školy ve 
Zlonicích. Fasáda bude opravena ve 
třech etapách. Předpokládaný termín 
realizace je během letošních letních 
prázdnin. 
∎ Přístupová smlouva obcí Slánska 
s Vodohospodářským sdružením obcí 
slánské oblasti (VSOSO) byla podepsána 
bez městyse Zlonice, neboť si 
provozujeme vodovod sami. Městys 
Zlonice se však bude jako člen VSOSO 
podílet na tvorbě ceny vodného. 
∎ Od poloviny dubna má městys Zlonice 
i zcela nové webové stránky, které jsou 
jednodušší, přehlednější a přesto 
moderní a přizpůsobené i mobilním 
telefonům. Zlonický zpravodaj je možné 
si prohlédnout v digitalizované podobě. 
Můžete se podívat na www.zlonice.cz.  
∎ Od konce května můžete vidět 
starostu městyse v novém vozidle Škoda 
Karoq. Stávající Škoda Fabia bude 
využívána stavebním úřadem a matrikou 
k zajištění jejich činnosti.   
∎ Každý občan zcela jistě již 
zaregistroval, že máme nově osázený 
středový ostrůvek na náměstí ve 
Zlonicích, osázeny jsou i malé záhonky 
podél chodníku v ul. Komenského. 
V podobném duchu chceme i nadále 
zlepšovat veřejnou zeleň. 
∎ Spousta lidí se nás neustále ptá, jak to 
vlastně bude s rekonstrukcí mostů ve 
Zlonicích a ve Tmáni. Bohužel musíme 
konstatovat, že sami nevíme. Rádi 
bychom, aby se mosty opravovaly až po 
otevření obchvatu Slaného, neboť 
doprava je, díky stávajícím objížďkám, již 
dosti komplikovaná. Nicméně poslední 

slovo má investor a mosty jsou ve 
vlastnictví Středočeského kraje.   
∎ Podobná je situace s integrací 
dopravy. Původní slibovaný termín 
15.6.2019 je nereálný. Již jsme slyšeli na 
jednáních i termíny další. Nicméně 
problémů je mnoho a tudíž nechceme 
slibovat přesné datum spuštění. A 
vlastně ani sami ho bohužel nevíme. Jen 
budeme doufat, že to bude ještě v 
letošním roce.  
∎ Dlouhodobým cílem městyse Zlonice 
je neustále vylepšovat komunikaci 
s občany a jejich informovanost. Proto 
do budoucna chystáme i další vylepšení 
v této oblasti, se kterými vás seznámíme 
později. V současné době připravujeme 
projekt k žádosti o dotaci z prostředků 
EU.  

      
ZLONICKÁ 
PAVLAČ 

/MARIE GERINGOVÁ/ 
 

Lidi, slyšeli jste … 
►… že hned v úvodu bych chtěla 
reagovat na dotaz: „Kdo a proč rozkopal 
chodník u školy před Velikonocemi a proč 
tím pádem lidé, chodící na hřbitov, 
museli kličkovat mezi auty?“ Jsou to dva 
dotazy, proto odpovím nejprve na první. 
Chodník rozkopali zaměstnanci místní 
firmy. Proč ho rozkopali? Protože budou 
dělat chodník nový. Druhý dotaz - proč 
před Velikonocemi? Protože jindy nemají 
čas a mezi námi, můžeme být rádi, že 
nějakou firmu vůbec na takovou práci 
seženeme. Byla jsem se tam podívat a 
zjistila jsem, že není nutné „kličkovat“ 
mezi auty, ale rozkopaný chodník se dá v 
pohodě obejít parkem. Závěrem mě 
napadá – když se chodníky neopravují – 

http://www.zlonice.cz/
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je to špatně, když se začnou opravovat – 
je to také špatně. Jako bych slyšela tetu 
Kateřinu ze Saturnina. Okomentovala by 
to příslovím: „Není na světě člověk ten, 
aby se zavděčil lidem všem.“ ...a od 6. 6. 
už je chodník hotový a je moc pěkný. 
►… že mi to nedá a budu komentovat 
několika slovy příspěvek paní 
Kozumplíkové ve Zlonickém zpravodaji. 
Cituji: „To, co zůstalo po našich předcích, 
nově postavit nelze. Proto to musíme 
opravovat, upravovat a chránit. To není 
projev staromilství, to je vědomí o 
sounáležitosti a patriotismu. Osvícená 
města a obce to vědí a opravdu 
zajímavých a krásných příkladů je i v 
našem okolí mnoho.“ Ano, a protože i já 
jsem patriot, tak s tímto tvrzením plně 
souhlasím. Problém ale mnohdy není v 
přístupu obce nebo města. Protože ne 
všechny památky a historické budovy 
jsou jejich majetkem. I ve Zlonicích 
máme takové historické objekty, které 
volají po údržbě. Bohužel ale nejsou 
majetkem městyse. Stačí se podívat na 
Varhaníkovnu, na zarostlou, 
neupravenou zahrádku u kostela, na 
zrezivělý kostelní plot apod. Mrzí mě, že 
se o tyto objekty majitel nestará, 
neopravuje je, neudržuje je a ty tím 
pádem chátrají. Smutný pohled. 
►… že chodím. Nesmějte se, je to tak.  
Chodím každý den už od Vánoc. Je to 
zdravé, jak jsem se dočetla a doporučuji 
to všem seniorům.  Ale abych se dostala 
k tomu podstatnému. Při cestě Zlonicemi 
si lecčeho všimnu. Jsou to mnohdy 
maličkosti, ale někdy i dost závažné 
nedostatky. Tak třeba modrá dodávka, 
parkující na chodníku v Pejšově ulici. Z 
chodníku tam zbývala sotva třetina.  
Sousedi mě ujistili, že majitel na jejich 

výtky nedbá!! Dnes již stála dodávka 
mimo chodník, ale zase tam pro změnu 
na většině chodníku parkuje osobní auto. 
Sobota 11. 5. dopoledne - auto 
zaparkované na chodníku u přechodu 
pro chodce naproti PAD. Nestálo tam 
poprvé. Chodci musí auto obcházet do 
silnice.    Je nutné tam parkovat? Není 
toho nového chodníku pro parkování 
auta škoda? V neděli 19. 5. - neskutečný 
nepořádek kolem košů na odpadky na 
náměstí. Ti, kdo tam „táboří“ na 
lavičkách zřejmě nemají ani ponětí o 
tom, proč tam odpadkové koše jsou. U 
obchodu Potraviny v Nádražní je stále 
nepořádek. Krabice, papíry apod. 
Prodavač také zřejmě neví, že na 
náměstí je kontejner, kam se papír dává.  
Pracovníci městyse přece nejsou povinni 
stále po někom uklízet. Dost mě zaráží, 
že nepořádek na náměstí dělají naši 
„občané“ bez ohledu na to, že naproti 
má služebnu městská policie. O 
nerespektování dopravních značek řidiči 
už psát nebudu. Není mi jasné, proč i 
přes zákaz jezdí přes Zlonice velké 
nákladní automobily.  
A co se mi líbí? Mám radost, že někteří 
obyvatelé chtějí mít Zlonice krásnější. 
Pracují jen tak pro vlastní potěšení. 
Škoda, že zde nemohu jmenovat, ale vy 
určitě víte, o kom je řeč. Cestou k 
nádraží se mi líbí krásně upravený břeh 
osázený květinami. Líbí se mi uklizená 
prostranství před některými rodinnými 
domky, posekané trávníky, upravené 
živé ploty. V cukrovaru, u domu ve 
vlastnictví bytového družstva, si udělali 
posezení pro volné chvilky, také okolí 
čističky je osázené stromky a květinami a 
stále je pěkně upravené. Tito obyvatelé 
nečekají, až to někdo udělá za ně. Prostě 
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mají rádi hezké prostředí. My, dříve 
narození jsme na takové věci byli zvyklí. 
Za mého mládí to bylo normální, že si 
každý uklidil před svým domem, zametl 
listí, posekal trávník (tehdy ručně), v 
zimě odklidil sníh. No, a když nemohli 
rodiče, nastoupily děti. A dnes? Vidíte a 
slyšíte sami. 
►… že jsem slyšela spoustu výtek, 
dokonce i dost hrubých slov na adresu 
vedení městyse. Jistě tušíte, o čem je 
řeč. Ano, jsou to pokácené stromy v 
Nádražní ulici. Přiznám se, že moje 
reakce byla stejná. Také si nedovedu 
představit, že tam stromy nebudou. Já 
dokonce pamatuji dobu, kdy od 
sokolovny byla stromů celá alej. Bohužel 
v určitých místech postupně odešly. 
Nechtělo se mi věřit, že by teď dal někdo 
jen tak příkaz k jejich pokácení bez 
závažného důvodu. Tak jsem se zeptala. 
Nešla jsem za „kováříčkem“, ale rovnou 
za „kovářem“. Požádala jsem o 
vysvětlení šéfa firmy, která úpravy 
chodníků dělá.  A co jsem se dozvěděla? 
Stromy musely pryč, protože se budou 
dělat hluboké výkopy na kabelové 
vedení. Chodník bude stejně široký, jako 
chodník od střediska, zbývající metry se 
u sokolovny propojí se silnicí a vznikne 
tak odstavná plocha pro automobily. 
Zároveň u sokolovny firma vybuduje 
zídku a nové oplocení. Chodník bude dál 
pokračovat až ke Kosům a na zbytku 
plochy mezi silnicí a chodníkem by měla 
být údajně travnatá plocha. Doufám, že 
toto objasnění situace bude snad pro vás 
dostačující. Jenom mě mrzí, že jsme se to 
nedozvěděli dříve, než se začalo kácet. V 
tomto směru vázne komunikace mezi 
vedením obce a občany. Někdo by sice 
stejně nadával, jak je ve Zlonicích 

zvykem, ale určitě by rozhořčených 
občanů nebylo tolik. 
►… že 7. Slavnosti městyse se opět 
vydařily. Vystoupení školky i školy 
zaujalo všechny návštěvníky a další 
program určitě uspokojil každého. Nikdo 
neměl hlad ani žízeň, občerstvení bylo 
perfektní.  Ovšem největší bomba byly 
vyhlídkové lety vrtulníkem. Celé 
odpoledne kroužil vrtulník se zájemci o 
vyhlídku nad Zlonicemi a podle slov 
odvážlivců, kteří „to dali“, to bylo super. 
…. a to počasí –  bylo opět jako na 
objednávku!!! 
►… že 15. 5. dopoledne nabízeli žáci 

základní školy opět jako 
každý rok kytičky.  
Proběhl již třiadvacátý 
Květinkový den, akce Ligy 
proti rakovině. Naše 
škola se tradičně na této 

záslužné akci podílí. Žáci procházeli 
Zlonicemi a nabízeli květinky.   Jenom je 
škoda, že nemohli u domů zvonit nebo 
bouchat, ve Zlonicích to zakazuje 
vyhláška. Takže ke spoustě občanů se 
proto letos kytičky nedostaly. Přesto se 
dětem 
podařilo 
prodat 
250 
kytiček a 
prodejem 
získat  
5 647 Kč, 
které byly poslány na konto Ligy proti 
rakovině. Děkujeme všem občanům, 
kteří na boj se zákeřnou nemocí přispěli.  
►… že již tradičně na oslavu Dne Země 
vyhlásilo vedení Základní školy ve 
Zlonicích sběrovou akci. Po dva dny se 
střídala na školním dvoře auta přivážející 
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nejen starý papír, ale i různé vysloužilé 
elektrospotřebiče a použité baterie. Paní 
učitelky, zaměstnanci školy a žáci vyšších 
ročníků všechno zvážili, zapsali a naložili 
na kontejnery. Děkujeme dětem, 
ochotným rodičům, prarodičům a všem 
spoluobčanům, kteří pro naše žáky po 
celý rok starý papír schraňují a na akci 
Den Země pro naši školu připraví. 
Děkujeme všem, kteří tímto způsobem 
pomáhají žákům naší základní školy.  
 

 
JAK HODNOTÍM SVOU PRÁCI 
ZASTUPITELE 

/ZASTUPITEL JAKUB KOPECKÝ DiS/  
Při poslední 
dubnové schůzce 
ŠpS bylo jedním z 
bodů programu 
hodnocení naší 
práce a plnění 
volebního 
programu. 
Překvapilo mě, že 
je to více než 6 
měsíců od doby, 
kdy jsem skládal zastupitelský slib v PAD. 
Při zamyšlení nad svou prací zastupitele 
musím svou činnost hodnotit jak 
pozitivně, tak i negativně. Nedostatky 
vidím především v otázkách veřejné 
správy. Je těžké pochopit systém žádosti 
o dotace, administrativu a spolupráci s 
ostatními úřady. Kladně bych hodnotil 
realizaci mých projektů, jako jsou 
odpadkové koše a lavičky pro veřejnost. 
Jsem vděčný, že se tyto nápady dostaly 
do rady městyse Zlonice - dále RMZ, kde 
byly schváleny. Samozřejmě vím, že tyto 
projekty nejsou pro naši obec 
nejdůležitější. Nejlépe mou práci 

zhodnotil můj táta slovy: „Nevím, k čemu 
jsou mi lavičky někde u cesty do Břešťan, 
nebo odpadkové koše u rybníka, kde to 
nikdo sbírat stejně nebude. Víc mě 
zajímá, po čem chodím a jezdím“. Na 
druhou stranu zase přiznal, že tyto 
drobnosti tu chyběly. Nejde o to, abych 
se tu vychvaloval. Spíše se hlásím k 
věcem, které mi byly schváleny a rád je 
objasním ostatním spoluobčanům. 
Snažím se předejít situaci, kdy se lidé 
diví, proč se něco dělá tak či onak a kdo 
je za tyto nápady zodpovědný. 
Táta se mi smál, že řeším problémy 
rodičů s dětmi, které mě momentálně 
jako rodiče zajímají a starosti, které trápí 
seniory, budu řešit, až pro mě osobně 
budou aktuální. Přiznávám, že to 
částečně tak je, ale snažím se hledět na 
nedostatky Zlonic a okolí i očima seniorů, 
mladistvých a ostatních věkových skupin.  
Jako další nedostatek vidím absenci 
veřejných toalet. Pokud nepočítám 
toalety v patře budovy OÚ, které ale 
nejsou označeny jako veřejné. Nastává 
však problém, jak se tam hůře pohyblivý 
senior a maminky s dětmi dostanou.  
Především rodiče a děti u dětského hřiště 
za obchodním domem si nemají kam 
„odskočit“. Jde taky o návštěvníky 
našeho městyse, kteří přijeli za 
památkami, a stejně tak i projíždějící 
cyklisty.  Najít vhodné prostory pro tyto 
služby bude složitější, avšak nikoliv 
nemožné. Nabízí se opět možnost 
vybudování WC v areálu pivovaru, v 
budově bývalého obchodu zeleniny a 
ovoce pana Mareše, či na jiném místě 
blízko náměstí. Přítomnost přebalovací-
ho pultu by byla součástí prostoru WC. 
V plánu je také přebudovat areál 
bývalého koupaliště na „odpočinkovou 
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zónu“ se zázemím pro děti, sportovním 
hřištěm, posezením, malým amfiteátrem, 
rybníčky a toaletami. Obávám se, že než 
se najdou finance a tento plán projde 
všemi možnými úřady a jejich 
schvalovacími postupy, uběhne dlouhá 
doba. Proto bych jako jednodušší řešení 
viděl možnost budování vlastních 
menších projektů. Pokud se revitalizace 
bývalého koupaliště neuskuteční, myslím 
si, že upravení současných užívaných 
tras, cest a ploch za „pár“ desítek či 
stovek tisíc neuškodí.  

Někteří spoluobčané si všimli 
zpevnění komunikace (polní cesty) na 
cestě k rybníku „V Brůdku“. Myslím cestu, 
vedoucí od konce Riegrovy ulice až k 
zahradám u rybníka. Na zpevnění 
komunikace byla použita tzv. asfaltová 
drť (nevím, zda je to oficiální název 
materiálu) a byla financována majiteli 
nově vybudovaného rodinného domu na 
konci této komunikace. Líbilo by se mi, 
kdyby tato zpevněná komunikace 
pokračovala až k mostu „V Brůdku.“ 
Parcely kopírující rybník na pravé straně 
za potokem, jsou v majetku městyse 
Zlonice a jsou dostatečně široké na 
vybudování zpevněné cesty. Současný 
stav je ovlivněn sousedním polem a 
nedávno dokončenou stavbou rodinného 
domu. Cesta je zanesena hlínou z pole. 
Uvítal bych i spolupráci na realizaci 
tohoto projektu s místní ODS, která měla 
tento bod ve volebním programu. 
Jak upravit parcely na protější straně 
rybníka, které jsou porostlé trávou a jsou 
v ní „vyšlapané“ cesty kolem laviček a 
stromů? Nechal bych je v původním 
stavu. Cesty jsou dostatečně pevné a při 
dešti tam mohou vzniknout maximálně 
louže, které se vstřebají do půdy.  

Při procházkách s kočárkem často 
potkáváme u rybníka paní učitelky ze 
školky s dětmi, které si sem chodí hrát. 
Napadlo mě, že by se dal tento hojně 
navštěvovaný přírodní kout Zlonic využít i 
pro vzdělání našich nejmladších. 
Zamlouvala by se mi informativní tabule 
o vodním ptactvu, kde by byly obrázky 
konkrétně se vyskytujícího ptactva u 
rybníka, popřípadě i savců, a krátký text 
se základními informacemi. Zde bych 
uvítal spolupráci s NOS (Nezávislá 
Ornitologická Skupina Skleničkovi).  
Stejně hezké by mi přišlo vysázení 
stromů podél „vyasfaltované cesty“ ze 
Zlonic z ulice Miličova do Břešťan ke 
hřbitovu. Podél této komunikace jsou 
nyní vysázeny stromy, které jsou 
poničeny zemědělskou technikou, 
divokou zvěří a vandaly. Pokusil bych se 
zajistit jejich lepší ochranu, popřípadě 
sledování pomocí fotopastí. Od každého 
druhu stromu by se vysadil jeden 
zástupce. Součástí by byla malá 
informativní tabule. Financování pomocí 
fondů EU, kraje nebo ministerstva ŽP 
nebo MR by bylo možností, jak ušetřit 
obecní peníze.  
 

 
ZVON BUDE!! 

/Mgr. JAN TŮMA/ 
 
Vážení občané,   
milí čtenáři, 
čas neúprosně letí, a 
jak si můžeme přečíst 
na webových 
stránkách Římsko-
katolické farnosti 
Zlonice, přiblížil se 
termín ukončení sbírky na zlonické 
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zvony.  Tedy ukončení první etapy celé 
akce. Pro připomenutí cituji dřívější slova 
pana faráře Cyrila Kubánka:  
„Tato sbírka začala za mých předchůdců, 
kdy celá akce bohužel nebyla dokončena. 
Že tím vzniklo roztrpčení dárců, není 
třeba vysvětlovat. Proto sbírka nyní 
pokračuje na  transparentním účtu České 
spořitelny. Prvním bezprostředním cílem 
je mít v srpnu 2019 jeden zvon 
pojmenovaný podle jednoho ze zvonů 
původních s laděním příslušného zvonu.“ 
V posledním rozhovoru s panem farářem 
na toto téma jsem byl ujištěn, že se do 
realizace navrácení zvonu, po 
avizovaném termínu ukončení sbírky, 
opravdu pustí. Samozřejmě přesné 
zadání a následná výroba zvonu není 
otázkou pár týdnů. Důležité je, že se 
konečně začne. Na transparentním učtu 
Římskokatolické farnosti Zlonice je 
aktuálně (k 11. 6. 2019) 392 861, 84 Kč. 
Jak také dobře víte, i my jsme se, po 
letech nečinnosti okolo zlonických 
zvonů, pustili do sbírky, abychom opět 
iniciativu obnovili. Na transparentním 
účtu našeho zapsaného spolku Šance pro 
slušné je aktuálně ke stejnému datu 
61 649 Kč. Celkem je tedy na obou 
účtech suma 454 510, 84 Kč, za kterou 
ZVON BUDE!  
Když jsme se sbírkou začali, nechali jsme 
si samozřejmě odbornou firmou 
zpracovat nabídku na pořízení zvonů, 
abychom měli představu, kolik budeme 
potřebovat finančních prostředků. 
Nabídka byla v souladu s již dříve 
schválenou koncepcí budoucího ladění 
zvonů. Ten největší má mít 800 kg, druhý 
420 kg a ten nejmenší 240 kg. Zvon, 
který bude naladěný v tónu h¹ o váze 420 
kg s kompletním vybavením a pohonem 

(podle 2 roky staré nabídky) přijde na 
461 000 Kč vč. DPH a to je částka, kterou 
se téměř podařilo shromáždit. Takže se 
snad můžeme těšit na slávu spojenou se 
svěcením a instalací nového zvonu na 
věže kostela Nanebevzetí Panny Marie 
ve Zlonicích. V této souvislosti mě 
oslovuje mnoho lidí s otázkou, zdali se 
toho ještě dožijí. I když se jedná o lidi ve 
vyšším věku, já věřím, že pan farář nyní 
vyvine úsilí a všichni se dočkáme. A my 
mu tímto samozřejmě opět nabízíme 
pomocnou ruku. Sbírka Šance pro slušné 
bude ukončena o Historickém dnu, který 
se opět bude konat jako každoročně 28. 
9. 2019. Takže do té doby můžete ještě 
přispět, aby opravdu zvon na kostelní 
věži byl… a bil. 
 

 
VOLNOČASOVÁ UNIVERZITA 

/Ing. JANA TŮMOVÁ/ 
 
S koncem 
školního roku byl ukončen další ročník 
Volnočasové univerzity. V letošním roce 
jste dostali možnost vyrobit si vlastní, 
čistě přírodní deodorant s Andreou 
Novotnou, která zároveň povídala o 
různých bylinkách používaných při 
výrobě domácí kosmetiky, zejména 
levanduli. Starou žehličku začaly 
účastnice shánět po kurzu enkaustiky, 
která je založená na malování 
rozehřátým voskem. Dva z kurzů se 
tentokrát nekonaly v Kulturním centru, 
ale v základní škole, a sice základy 
řezbářství s panem Oldou Čechem a 
potahování dortů s Kateřinou Pejškovou. 
Nechybělo ani tvoření s paní Světlanou 
Kopeckou, tentokrát se vyráběl 
nekonečný kalendář k připomenutí 
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rodinných výročí. Pár cviků pro zdraví a 
pro rovnou páteř nás naučila 
fyzioterapeutka Lucie Chejnovská. 
Chtěli bychom tímto poděkovat všem 
lektorům, kteří v drtivé většině kurzy 
pořádají zdarma, účastníci si platí pouze 
případný spotřebovaný materiál. Také 
děkujeme paní Srbkové, že nám vždy 
ochotně zpřístupnila Kulturní centrum, i 
všem účastníkům, kteří nám zachovali 
přízeň. Pokud máte nějaké přání, o jaký 
kurz byste měli zájem, dejte nám svůj 
tip. Děkujeme. 
 
 

TJ SOKOL ZLONICE 

/Bc .LUCIE VACKOVÁ starostka Sokola/ 
 
Začátek letošního roku 
jsme začali otevřením 
zrekonstruovaných 
dámských WC. 
Zbouráním a vystavením 
nové zdi na malém sále jsme toalety 
zvětšili a rozšířili. Výsledek stojí za to a 
přestavba se velice vydařila. V tomto 
roce nás čeká ještě jedna větší 
rekonstrukce a to výměna oken na sále, 
které vedou do ulice Nádražní. Kromě 
stavebních úprav máme v plánu ještě 
kulturní a sportovní akce.  
30. dubna na sokolovně proběhlo, ve 

spolupráci s DDM 
Ostrov Slaný, již 
tradiční pálení 
čarodějnic. Zúčastnilo 
se ho přes 200 osob. 
V sobotu 8. 6. 2019 
od 9:00 jsme pořádali 
na hřišti sokolovny 

nohejbalový turnaj trojic.  

Na podzim nás čeká Halloween a 
v prosinci Mikulášská zábava.  
V Sokole po celý rok probíhají cvičení pro 
děti i dospělé, otevřená je i posilovna. 
Přijďte si s námi zasportovat.  
 
 

OKÉNKO DO PŘÍRODY 
/NOS-NEZÁVISLÁ ORNITOLOGICKÁ SKUPINA 

SKLENIČKOVI/ 

Slavík obecný 
 
Slavík obecný je právem označován za 
nejlepšího pěvce. Jeho přílet z jižních 
zimovišť znamená pro nás příchod jara. V 
nočním prozpěvování nemá konkurenci, 
protože jako jeden z mála ptáků má dar 
nočního zpěvu. Můžeme jej slyšet od půli 
dubna do července. Jeho zpěv začíná 
zesilujícími se flétnovými hvizdy a poté 
následuje dlouhý tlukot. 
   Slavík je nenápadný ptáček, o něco 
větší než vrabec a je celý hnědý s 
rezavějším ocasem. Spodní část těla je 
bělavá a v oblasti hrudníku přechází do 
pískové barvy. Slavík má velké tmavé oči, 
a jejich velikost je zvýrazněna světlým 
lemem. Samička se barevně od samečka 
neliší. Vyskytuje se v řídkých listnatých 
lesích, zahradách a v porostech křovin 
blízko řek. Málokomu se poštěstí jej 
spatřit (my jsme fotili slavíka brzy po 
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příletu, dokud ještě nebyly stromy 
zalistěné a vyhledávali jsme jej podle 
zpěvu). Slavík si staví miskovité hnízdo 
většinou na zemi v hustém křoví. 
Samička naklade 4 – 6 vajec a dva týdny 
je zahřívá, sameček se podílí jen na 
přísunu potravy, která je výhradně 
živočišná, jen na podzim se živí 
bobulemi. Mladí slavíci po deseti dnech 
opouštějí hnízdo. Neumí ještě létat a jen 
šplhají v okolí hnízda po hustém křoví. 
Během několika dní jsou z nich letci a 
začínají trénovat na cestu do teplých 
zimovišť. 
     Úbytek slavíků na začátku 20. století 
byl způsoben především proto, že byl 
slavík odchytáván jako klecový zpěvný 
pták pro pobavení zbohatlíků. Naštěstí je 
tato doba pryč, slavíci se začali opět šířit 
a osídlovat i oblasti, kde nebyl nikdy 
zaznamenán jejich výskyt. A my můžeme 
za letních nocí poslouchat, jak krásně 
tlukou. 
    Říká se, že všichni zpěvní ptáci 
přestanou po svátku sv. Anny zpívat. To 
proto, že se začínají připravovat na 
dlouhou cestu. Slavík odlétá v srpnu, 
zimuje v Africe. Rozšířen je od Kavkazu 
po Britské ostrovy. 
 

ŠLAPANICKÝ KAPŘÍK 

/JITKA SKLENIČKOVÁ/ 
 

V pondělí 3. června se desetičlenné 
družstvo z 
naší školy 
zúčastnilo 
2. ročníku 
soutěže o 
putovní 
pohár v 

rybaření. Soutěž pořádal Český rybářský 
svaz MO Šlapanice a zúčastnilo se jí 
kromě naší školy družstvo ZŠ Mšené-
lázně a Kmetiněves. V osm hodin bylo 
odstartováno, chytalo se čtyři hodiny – 
kapr, amur, sumec, lín, bílá ryba – u 
každého družstva přihlížel porotce, který 
zapisoval míry do soutěžního lístku. 
Během závodů byla zajištěna svačinka a 
točená limonáda, neboť počasí se pro 
tento den oproti roku loňskému, 
opravdu vydařilo. Po ukončení závodů 
proběhlo sčítání bodů, slavnostní 
přípitek „rychlými špunty“, vyhlášení 
vítězů, předání medailí, pohárů a 
kšiltovek. Jako překvapení pro všechny 
soutěžící byla projížďka na koni na hrázi 
rybníka. A kdo byl vítěz a odnesl si 
putovní pohár, který vystaví po dobu 
jednoho roku ve své škole? Kdo s 
ulovenými kapry, amurem a bílými 
rybami nasbíral 
přes 200 bodů? No 
přece MY, kroužek 
mladých rybářů ZŠ 
Zlonice. „Petrův 
zdar“! 
 

 
KALENDÁŘ AKCÍ 
13. 7., Slánský okruh 
16. 8., 21:00 - Tajemná noční vycházka, 
Infocentrum Slaný, 
23. – 25. 8., Rockový festival Valník, 
Slaný, 
24. 8., Staročeský jarmark, skanzen 
Třebíz, 
7. 9., 13:00 - Oslavy 140 let založení SDH 
ve Zlonicích, 
21. 9., Rožnění uherského býka, Slaný 
28. 9., 14:00 - Historický den, Sokolovna 
Zlonice. 
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