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CENA: 5KČ 

Dvouměsíčník pro Zlonice, Břešťany, Tmáň, Lisovice a Vyšínek
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ZLONICKÁ PAVLAČ 
/MARIE GERINGOVÁ/ 

 

Lidi, slyšeli jste…  

►… že průběžné  
výsledky ankety o transparentním účtu 
na stránkách městyse  jsou zatím takové: 
trans. účet sleduje 6%, nepravidelně 
3,6%, nevyužívá 82,1%, nevím, že 
existuje 7,1%. 
►… že  problémy se zákalem, případně s 
nízkým tlakem vody v potrubí jsou 
způsobeny nárazovými odběry pitné 
vody, zapříčiněnými hlavně rychlým 
napouštěním bazénů. Důsledkem může 
být překročení limitních hodnot průtoku 
a s tím spojené problémy, jako je 
krátkodobé zvýšení koncentrace železa. I 
když tento zákal nemá vliv na kvalitu 
vody, jsou jím ovlivněny její senzorické 
vlastnosti a zákazníci si pak mohou na 
tento jev stěžovat. Dalším problémem 
spojeným s napouštěním bazénů pomocí 
přípojky ve špičce může být v některých 
lokalitách pokles tlaku ve vodovodním 
řadu, který se pak negativně projeví i u 
dalších odběratelů. 
Z těchto důvodů Středočeské vodárny 
pomáhají svým zákazníkům výše 
vzpomínaným problémům předejít a 
nabízejí možnost na objednávku dodat 
vodu do bazénu pomocí přistavené 
cisterny. Jde samozřejmě o službu 
placenou, aktuální ceník je k dispozici na 
webových stránkách, případně jej rády 
sdělí operátorky call centra společnosti 
po zavolání na 840 121 121, nebo 602 
128 127. V případě, že se majitel 
domovního bazénu přesto rozhodne jej 
doplňovat prostřednictvím vodovodní 
přípojky, doporučují vodárny napouštět 

velmi pomalu a mimo špičku. Tím se 
předejde zmíněnému zakalení i  
problémům s dodávkou vody.  
(zdroj: Kladenský deník) 
►… že starší kotle na pevná paliva měli 
majitelé původně vyměnit do roku 2022. 
Novela zákona však přinesla náhlou 
změnu. Staré kotle na tuhá paliva mohou 
být už od příštího roku příčinou potíží 

pro tisíce českých domácností. I když jim 
zákon o ochraně ovzduší původně dával 
několikaletou lhůtu na výměnu, tento 
týden poslanci ve Sněmovně věc 
urychlili. V novele zákona dali obcím 
pravomoc, že už od příštího roku mohou 
nařídit, čím se ve starých kotlích nesmí 
topit. „Novela říká, že obec může klidně 
od příštího roku stanovit, že tyto kotle 
zakáže úplně, nebo omezí. Je to 
pravomoc, ale není to povinnost,“ uvedl 
ministr životního prostředí Richard 
Brabec. Podle Asociace podniků 
topenářské techniky může být 
domácností, které stále používají starší 
typy kotlů, v České republice až 400 tisíc. 
A pokud si nenechaly od kotle 
technickou dokumentaci, nemusí ani 
poznat, do jaké emisní třídy je jejich 
kotel zařazený. Pokud mají návod, štítek 
nebo jakoukoliv dokumentaci, lze z toho 
typ kotle zjistit. A na stránkách výrobce 
nebo na infolince jim sdělí informaci, 
jakou má kotel emisní třídu. V případě, 
že dokumentaci nemají, je to složitější. 

http://www.svas.cz/
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Často lidé zkouší posílat i fotografie kotlů 
výrobci. Samozřejmě - jde to poznat i 
vizuálně. U starých kotlů jde z komína 
černý nebo šedý kouř. U novějších stoupá 
jenom teplý vzduch. 
►… že do slánského babyboxu někdo 
v úterý 29. 5. odpoledne odložil 
novorozeně. Vyhřívaná schránka přijala 
miminko kolem 16. hodiny. Odloženým 
dítětem je holčička a je vůbec prvním 
miminkem, které bylo ve Slaném do 
schránky na odložené děti umístěno. 
Podle dostupných informací bylo 
miminko s největší pravděpodobností 
čerstvě narozené. Holčička byla oblečená 
v ´bodýčku´ a místo plenky měla 
kuchyňskou utěrku. Už na první pohled 
bylo zřejmé, že se narodila 
v neutěšených hygienických podmínkách.  
(zdroj:Kladenský deník) 
►… stav konta na zvony:  
KB – 31 249 Kč,   Česká spořitelna -   
379 461 Kč, celkem  410 710 Kč. 
Děkujeme všem, kdo přispěli. 
►… že ve středu 16. května proběhl již 
dvaadvacátý Květinkový den, akce Ligy 
proti rakovině. Naše 
škola se tradičně této 
záslužné akce 
zúčastňuje, za 250 
prodaných kytiček se 
letos podařilo získat 
částku 5 352 korun.  
Děkujeme všem občanům, kteří na boj se 
zákeřnou nemocí přispěli.  
►… že letos již tradičně na oslavu Dne 
Země vyhlásilo vedení Základní školy ve 
Zlonicích sběrovou akci. Po dva dny se 
střídala na školním dvoře auta přivážející 
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. A tady nabízíme konečná 
čísla: papíru se sebralo 9 991 kg, elektra 
839 ks a baterií 224 kg. Pro zajímavost – 
dva sourozenci Matěj a Anna Pagačovi, 
absolutní vítězové ve sběru papíru, 
odevzdali dohromady 1658 kg. 
Samozřejmě, že takové množství nemohli 
zvládnout sami, a tady je třeba zvlášť 
poděkovat 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.  
►… že Slánská plovárna zůstane letos 
zavřená, v příštích letech ji čeká 
modernizace 
►… že sbírka ŠpS pro psí útulek 
Bouchalka, která se uskutečnila 27. 
dubna, se nesetkala s takovým zájmem 
občanů a bohužel ani pracovníků útulku, 
jako v minulých letech. Přesto si ceníme 
účasti několika jednotlivců, kterým bych 
chtěla poděkovat jmenovitě, a to paní 
Drvotové, Májové, Merklové a 
Zemanové, které se zúčastňují sbírky 
pravidelně.  Do psího útulku jsme tak 
mohli odvézt 20 kg granulí, různé drobné 
dobroty pro pejsky, plný pytel vepřových 
uší, 12 plechovek s masovou směsí, 
obojky, kapičky proti klíšťatům, kanystr 
desinfekce a textilie do pelíšků pro 
štěňátka.  Po letošní zkušenosti 
zvažujeme, že podobnou akci už 
nebudeme organizovat. 
►… že 27. 4. 2018 byl jednotce 
zlonických hasičů vyhlášen poplach na 
žádost KOPIS. Jednotka vyjela s TA Opel 
Campo a DA Ford Transit. Jednalo se o 
záchranu/resuscitaci osoby v Poštovicích. 
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Jelikož zloničtí hasiči jsou jednotka, která 
disponuje AED (Automatizovaný externí 
defibrilátor), má proto předurčenost na 
tento typ zásahu. Na místě 
spolupracovali s ASČR Slaný.  
 

Ze zasedání Zastupitelstva: 
Dne 31. května se konalo zasedání 
Zastupitelstva městyse 
Zlonice. Přítomno bylo 14 
zastupitelů, omluven 
zastupitel Tomáš Smetana. 
Jednání sledovalo 12 
občanů.  Pomalu se blíží 
podzimní komunální volby. 
A tak bych vám chtěla oživit složení 
zastupitelstva.  Ze spolku Šance pro 
slušné nás zastupují – Radka Kotěrová, 
Mgr. Bc. Jan Tůma, Tomáš Smetana, 
Mgr. Ilona Dornicová, Ladislav Šafner, 
Mgr. Lenka Fialová. Za ČSSD Antonín 
Chochola, Mgr. Pavel Pagač, Zdeňka 
Průšová, Ladislav Jirásek, za ODS Rudolf 
Čížek st., Rudolf Čížek ml, Martin 
Kratochvíl, Milan Kos, za KSČM Ing. 
Vlasta Čermáková.   
Rada městyse: Antonín Chochola, Radka 
Kotěrová, Mgr. Bc. Jan Tůma, Tomáš 
Smetana, Mgr. Pavel Pagač. 
Z programu vyberu pár informací, které 
mě zaujaly. Doufám, že si je přečtete se 
zájmem, a pokud byste chtěli vědět více, 
není problém se příštího jednání 
zúčastnit osobně. Věřte, že to stojí za to.  
►Audit hospodaření městyse za rok 
2017 dopadl dobře, bez připomínek. Naši 
zástupci hospodařili s přebytkem 
přibližně 10 a půl milionu, který je 
součástí rozpočtu 2018.  
►Zastupitelé schválili zřízení přípravné 
třídy pro rok 2018 – 2019 pro děti s 
odloženou školní docházkou.  

►Pokračuje se na realizaci kanalizace 
Lisovice – Vyšínek.  
►Bylo ukončeno výběrové řízení na 
fasádu ZŠ Zlonice. Bude se opravovat 
západní strana. Na staré budově za 
202.135,- Kč; budova s průjezdem, kde 
budou náročnější práce, za 351.393,- Kč.  
►Na bezbariérový přístup do školy jsme 
nedostali dotaci, na výměnu oken PAD 
také ne.  
►Jistě jste si všimli, že pokrývači 
pokračují na výměně střechy PAD – 
severní strana.  
►Opravy komunikací – dokončení ulice 
Máchovy, ulice Miličova, příjezdová 
cesta k rybníku v Lisovicích, cesta u 
hřbitova v Břešťanech, sjezd na 
sportoviště v Břešťanech, komunikace 
mezi ulicí Komenského a zámkem. Dále 
bude opravena opěrná zeď u PAD a 
připravena je i oprava zámecké zdi a 
rozšíření schodiště. Chodníky se budou 
opravovat v ulici Pejšova a Nádražní.  
►Osvětlení k nádraží bude hotovo do 
30. 9. za částku 873.120,- Kč.  
 
►Přístřešek u auto-
busové zastávky od 
Vraného je hotov a 
doufáme, že v tomto 
stavu vydrží dlouho.  
►Také ve Vyšínku se 
dočkají osvětlení. 
Všechno se zdrželo z důvodu krachu 
firmy, ale práce bude realizovat jiná 
firma za stejných finančních podmínek.  
►Paní Ing. Čermáková upozornila na 
špatný stav Jiráskovy ulice po přívalovém 
dešti. V dohledné době se bude řešit. 
Kalamita, která postihla Zlonice, nadělala 
spoustu starostí hlavně hasičům, kteří 
pomáhali, kde se dalo a zasluhují náš 
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obdiv a poděkování. Ten nejhorší 
nepořádek už je snad částečně uklizený. 
Teď se opět pracovníci městyse 
soustřeďují na sekání trávy.  
►V diskusi vystoupil mimo jiné 
zastupitel Šafner s dotazem na téma – 
vyloučené lokality. Problém je složitější, 
než si myslíme. Více si můžete přečíst v 
článku Tomáše Smetany.  Tolik opravdu 
jen v krátkosti z programu zasedání 
Zastupitelstva. 
 
 
Informace občanům o zpracování 
osobních údajů 
Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů 
nám ukládá informovat vás, občany 
Zlonicka, o skutečnostech souvisejících 
se zpracováním vašich osobních údajů, 
jejich ochranou a právy fyzických osob, 
subjektů osobních údajů.  
Vaše osobní údaje zpracováváme na 
základě zákonem stanovené povinnosti. 
Jedná se o zpracování v souvislosti s 
evidencí obyvatelstva, dále o evidence 
související s místní činností obce, 
například zajištěním svozu odpadů, 
řešením likvidace odpadních vod a 
případně dalšími poskytovanými 
službami. S ohledem na zajištění 
bezpečnosti vašich osobních údajů jejich 
užití minimalizujeme na nutný rozsah ve 
vztahu k účelu jejich použití.  
Obecné nařízení Evropského parlamentu 
vám, jako subjektům údajů, dává práva, 
jejichž rozsah se řídí právními důvody 

zpracování. Jelikož vaše osobní údaje 
zpracováváme na základě zákonem 
stanovených podmínek, máte právo na 
informace, jaké osobní údaje o vás 
zpracováváme, máte právo požadovat 
opravu vašich osobních údajů, pokud by 
byly nepřesné nebo chybné. Ostatní 
práva jsou omezena zákonem. Co do 
doby, po kterou vaše osobní údaje jsou u 
nás zpracovávány, pak s ohledem na 
zákonem uloženou povinnost zůstávají v 
evidenci po dobu zákonem stanovenou. 
Obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů vám jako subjektům údajů dává 
právo kdykoli požadovat po nás 
informaci o tom, jaká vaše osobní data 
zpracováváme a jaký je pro jejich 
zpracování důvod. Informace můžete 
získat jednak na úřadě městyse v 
pracovní době, jednak u Pověřence pro 
ochranu osobních údajů, kterým je JUDr. 
Jana Burleová, advokátka, se sídlem B. 
Václavka 923, 274 01, Slaný, e-mail: 
poverenec@centrum.cz nebo telefonicky 
na čísle 910 081 084 v pracovních dnech 
v době od 7:30 do 15h. Můžete si také 
dohodnout osobní jednání.  
Jakékoli konkrétní informace můžete 
dostat pouze o vaší osobě. Je nutné 
předem prokázat, že jste skutečně tím, o 
jehož osobních údajích informace 
potřebujete.  
V České republice je dozorovým 
orgánem ve věci ochrany osobních údajů 
fyzických osob Úřad pro ochranu 
osobních údajů sídlící na adrese Pplk. 
Sochora 727/27, 170 00 Praha 7- 
Holešovice ,tel.: 234 665 111, e-mail: 
posta@uoou.cz  
 

 

mailto:poverenec@centrum.cz
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PŘEDVOLEBNÍ POPULISMUS 
ROSTE! 

/JAN TŮMA – RADNÍ MĚSTYSE, PŘEDSEDA ŠPS/ 
 

Vážení čtenáři a spoluobčané,  
nedávno jste si mohli přečíst článek 
opozičního zastupitele, který kritizoval 
rozhodnutí Zastupitelstva o stanovení 
ceny vodného ve Zlonicích a 
přidružených obcích. Cena vodného se 
stanovuje dle odborného výpočtu a 
nikdo ze zastupitelů či vedení městyse 
nemůže výpočet ovlivnit. Díky dotaci, 
kterou jsme získali pro vodovod do 
Lisovic a Vyšínku, se poměrně skokově 
zvedla cena vodného. Jediné, jak tomuto 
předejít, bylo nežádat o dotaci a postavit 
vodovod z vlastních prostředků, či si říci, 
že vodu do Lisovic a Vyšínku zavádět 
nebudeme. Jak dlouho lidé v těchto 
obcích volají po pitné vodě? Jsou to 
desítky let, a proto si myslím, že realizace 
tohoto záměru je naším 
neoddiskutovatelným kladným bodem. 
Zpět k vodnému. Jeho výpočet byl touto 
stavbou samozřejmě ovlivněn a 
zákonnou kompetencí Zastupitelstva je 
zmírnění ceny na 90% výpočtu. Pravdou 
je, že městys Zlonice za vodu rozhodně 
neplatí stejnou částku, kterou od občanů 
vybírá, ALE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SE NA 
OBČANECH NEOBOHACUJE! Povinností 
městyse je vedení fondu oprav, na 
kterém se shromažďují finance na 
případné opravy. Kdybychom nevyužili 
snížení ceny pro všechny občany, budou 
tyto prostředky ležet na účtu a nemohou 
se použít na nic jiného nežli vodovodní 
infrastrukturu. I přes snížení ceny na 
90%, vytváříme dostatečnou rezervu, tak 
proč lidi více obírat o jejich peníze a 
nechávat je ležet v bance. Jen proto, 

abychom si populisticky mohli říci, že 
největším spotřebitelům a podle opozice 
plýtvačům dáváme nejvíce? Ani kvůli 
této manipulaci s fakty bych pro tento 
návrh ruku nezvedl.  Jako příměr bych 
mohl uvést desítky podobných případů, 
které se mohou zdát nespravedlivé. 
Například: Proč z mých daní mám platit 
příspěvky na sportovní kluby, když 
nejsem členem žádného z nich? Proč 
mám přispívat do sociálního pojištění, 
když vím, že z něj nebudu moci čerpat 
nikdy žádné příspěvky, protože nečekám, 
že se o mě někdo postará, ale starám se 
sám? Proč matky, které mají 5 dětí, 
čerpají  5x mateřský a rodičovský 
příspěvek v podobě několika set tisíc, 
když já mám jen jedno dítě a nemohu 
tedy nikdy vyčerpat tolik, co 
mnohapočetné rodiny? A mohl bych 
pokračovat…. Podotýkám, že příklady, 
které uvádím, nekritizuji, jen 
přirovnávám.  
Asi nikdy nebude existovat 100% 
spravedlivý systém fungující v celé 
společnosti. Určitá solidarita a podpora 
existovat musí, a proto POZOR na 
populistická vyjádření a překrucování 
fakt, které se samozřejmě dají 
interpretovat různě, a cílem není nic 
jiného, nežli štvát lidi proti sobě. To už 
toho všeho nebylo dost? Podívejte se na 
situaci v okolních obcích a městech, ve 
státě, v Evropě, ve světě! Začněme 
táhnout za jeden provaz pro lepší život 
ve Zlonicích. A že mohou mít různé 
skupiny lidí různé názory? To je přece 
normální a správné. Díky tomu se 
společnost může rozvíjet, ale neklesejme 
k populismu, jako lacinému nástroji 
volební kampaně. 
 



Červen 2018                   Ročník VII., číslo 3., vydáno dne 18.06.2018                              7                                                 

OKÉNKO DO PŘÍRODY 

/NOS-NEZÁVISLÁ ORNITOLOGICKÁ SKUPINA 
SKLENIČKOVI/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Motýli v našich zahradách 

   Šperkem na kvetoucí rostlině, keři nebo 
stromku je bezesporu motýl… a některé 
druhy, krášlící naše zahrady, bychom vám 
chtěli představit. 
   Vzhledem k rostlinné produkci 
zemědělců v našem nejbližším okolí je 
nejvíce zastoupen rod bělásků, a to 
bělásek zelný a bělásek řepkový. Už 
jejich podnázev napovídá, kam kladou 
vajíčka a kde zemědělcům nejvíce škodí. 
Bělásků je téměř dvacet druhů a žijí po 
celé Evropě, Asii až po Indii a Japonsko. 
Rozdíl mezi těmito dvěma druhy je téměř 
nepatrný, odlišují se jiným rozložením 
tmavých skvrn na křídlech a velikostí. 
Bělásek zelný má rozpětí křídel 50-60 
mm, bělásek řepkový je o něco menší, 
rozpětí křídel je 30-40 mm. A jak se 
rozmnožují? Bělásek zelný klade 200-300 
vajíček na spodní listy košťálovin, již po 
čtyřech dnech se vylíhnou housenky a po 
čtyřech týdnech se z nich vyvinou kukly.  
Kuklení probíhá v úkrytu na kmenech 
stromů nebo na zdech domů. Bělásek 
dokáže od dubna do října naklást až tři 
generace, proto patří na zahrádkách 
mezi škůdce, které dokáží zlikvidovat 
veškeré košťáloviny. 
 

Bělásek řepkový není tak produktivní, 
ročně mívá dvě generace, vývoj 
housenky až po zakuklení je rozdílný 
pouze v místě kladení vajíček, a to na 
mladé výhonky.  Protože se však živí 
plevelem, jako je hořčice polní, řeřišnice, 
potočnice a česnáček, není tento motýl 
považován za škůdce, na pěstovaných 
užitkových rostlinách se běžně 
nevyskytuje. Dalším známým rozšířeným 
druhem z řádu motýlů jsou babočkovití, 
především babočka paví oko, babočka 
admirál, babočka kopřivová a babočka 
bodláková. Tito motýli mají 
charakteristické základní kresby na 
křídlech. Babočka paví oko má na 
každém křídle skvrnu v podobě pavího 
oka, babočka admirál je černý motýl s 
příčným červeným pruhem na předních 
křídlech a červený pruh zdobí lem okraje 
zadních křídel. Babočka bodláková je 
cihlově zbarvená a má bílé skvrny na 
předních křídlech. Babočka admirál má 
ráda sladké, proto ji nejčastěji vidíme na 
přezrálém spadaném ovoci, jak saje 
šťávu. Babočka bodláková saje dlouhým 
sosákem sladkou šťávu z bodlákových 
květů, kam klade i vajíčka. Výjimečně 
můžeme na květech pozorovat modráska 
jehlicového, létá ve skupinkách a má rád 
vlhko, takže jej spatříme při březích 
potoků a rybníků. 
   Jedno léto jsme objevili na zahrádce 
krásně zbarvenou housenku, jakoby v 
tygří pláštěnce s příčnými černými 
proužky. Šlo o housenku otakárka 
fenyklového. Další rok jsme proto 
vysázeli na záhon fenykl, abychom 
tohoto krásného motýla přilákali, 
bohužel se za celé léto neukázal. Tento 
motýl patří mezi ohrožený druh. 
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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

/tomáš smetana – člen rady/ 

 
Mnozí z nás v době nedávné, ale i 
současné jistě zaregistrovali pojem 
„Opatření obecné povahy„. Toto opatření 
přijímají především města severních a 
středních Čech a severní Moravy, avšak 
připojují se další a další města, a jak se 
zdá, dá se očekávat, že zanedlouho 
pokryjí celou mapu České republiky. Oč 
se vlastně jedná? Opatření obecné 
povahy je v právním řádu novým 
institutem, který zavedl správní řád s 
účinností od roku 2016. Jde o správní 
akt, který stojí na pomezí mezi správním 
rozhodnutím a právním předpisem. 
Závazná pravidla stanovená v tomto 
správním aktu se uplatní vůči 
neurčitému počtu dotčených osob, kdy 
se stanoví oblast se zvýšeným výskytem 
sociálně nežádoucích jevů v sociálně 
vyloučených lokalitách na území 
konkrétního města či obce. Tato oblast 
je definována v Komplexním plánu 
sociálně vyloučených lokalit dané obce. 
Opatření je motivováno především 
zachováním sociálního konsenzu mezi 
ekonomicky stabilizovanými a sociálně 
slabými obyvateli, přičemž daná obec se 
nezříká odpovědnosti za participaci na 
bezpečnosti a odpovědnosti za rozvoj 
území obce pro všechny občany, včetně 
sociálního rozvoje stávajících 
nízkopříjmových obyvatel. Obec chce 
tímto opatřením zabránit stavu, kdy  
obyvatelé mají tendence k stigmatizaci 
sociálně slabých obyvatel a jejich 
prostému nálepkování a ztotožňování 
s pácháním majetkové kriminality a 
zároveň tak ke zvyšování napětí mezi 
obyvateli. Jde však zejména o zásadní 

krok proti zneužívání státem vyplácené 
dávky na bydlení, kdy výsledkem tohoto 
mimořádného opatření bude zastavení 
zneužívání dávek jako snadného zdroje 
příjmu pro majitele bytů či jiných 
ubytovacích kapacit a současně 
stabilizace sociální situace 
nízkopříjmových obyvatel. Jde o 
poměrně nový nástroj umožňující 
částečně regulovat poskytování 
příspěvku na bydlení. Konkrétně - úřad 
práce nemůže přiznávat doplatky na 
bydlení těm žadatelům, kteří se do dané 
lokality NOVĚ přestěhují. Pro současné 
příjemce doplatku na bydlení nenastane 
žádná změna, na základě nájemní 
smlouvy jim nadále ÚP bude dávku 
vyplácet. Pokud ovšem neporuší zákon. 
Oproti tomu nové žádosti o vyplacení 
této sociální dávky ÚP na základě 
vydaného opatření obecné povahy 
automaticky zamítne. V drtivé většině je 
schválení Opatření obecné povahy 
odůvodněno zvýšeným výskytem 
sociálně nežádoucích jevů, který je 
spatřován v prokazatelné míře nápadu 
trestné činnosti a v porušování 
veřejného pořádku, ale také: 
soustředěním velkého počtu 
nízkopříjmových osob ohrožených 
sociálním vyloučením (např. počtem 
příjemců doplatku na bydlení a obyvatel 
závislých na sociálních dávkách); 
nadměrném počtu ubytovacích zařízení 
se schváleným či neschváleným 
provozním řádem; rozsahu trestné 
činnosti, který se dokládá dle výše 
indexu kriminality (kriminogenní zátěž a 
zvýšené riziko viktimizace a to jak 
v regionálním, tak v celostátním 
kontextu); lineárním nárůstu nápadu 
trestné činnosti na území dané obce 
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(bezpečností rizika plynou ze stagnujícího 
počtu násilné tr. činnosti a oblasti 
drogové tr. činnosti); (Bezpečnost obce 
dále ovlivňují přestupky); míře zadlužení 
a exekučních řízeních (kdy rozsah 
zadlužení, potažmo exekučních řízení, 
kterými je obec zatížena, představuje 
další z kriminogenních faktorů. 
   V současnosti je tento razantní krok 
jediným možným řešením, jak okamžitě 
zamezit přebujelému kšeftování s 
dávkami v bytech a ubytovacích 
zařízeních, kde žijí lidé, kteří druhým 
znepříjemňují život, pracujícím lidem 
narušují noční klid, přičemž vše jde ruku 
v ruce s rostoucí kriminalitou. Je to také 
utrum pro spekulanty – obchodníky 
s chudobou a majetkem, konkrétně 
v souvislosti s levně nabízenými byty či 
domy, kteří je v souvislosti s chystanými 
restrikcemi v severočeských městech 
skupují a následně do nich stěhují 
sociálně slabé nájemníky ze všech koutů 
republiky, tzn. využijí je pro sociálně 
handicapované. Ti ve valné většině 
nemají k místu ani ostatním obyvatelům 
žádný vztah a často vzniká další 
problematická komunita. V důsledku 
toho by mohlo dojít k zásadním 
sociálním problémům na území obce, a 
tím ke zhoršení bezpečností situace a 
každodenního soužití všech obyvatel…  
   Z nejblíže položených měst se k tomuto 
razantnímu opatření rozhodlo statutární 
město Kladno, jež toto opatření zavedlo 
celoplošně. Podobně jako v Kladně vydali 
Opatření obecné povahy například i 
v sousedním Slaném, kde byly ale 
vytipovány pouze lokality. Je mylné se 
domnívat, že toto opatření sníží cenu 
nemovitostí. Je tomu logicky právě 
naopak. Je to ochrana proti 

znehodnocení tím, že se zamezí 
přistěhování těchto skupin obyvatel, 
kteří jsou závislí na sociálních dávkách. 
Vydáním tohoto opatření v těchto blízko 
dostupných městech, ale nejen jich, 
samozřejmě vyvstává pro Zlonice jisté 
riziko, kterému je nutné předejít. 
   Samozřejmě, že podobná opatření 
vzbuzují řadu nevole a to zejména u výše 
uvedených spekulantů, kteří opatření 
nevítají, argumentují diskriminací a 
poukazují na Listinu základních práv a 
svobod. Mnozí se taktéž obrátili v této 
věci na Ústavní soud. 
   Ať tak či onak, chce-li každý z občanů 
žít v naší obci ve shodě s ostatními, pak 
je jistě nasnadě zabývat se myšlenkou 
využití této zákonné možnosti. Zamezíme 
tím nejen přílivu dalších podobných 
skupin, ale časem dojde i k odlivu 
stávajících. Rozhodnutí bude na nově 
zvolených zastupitelích a také na vůli vás 
- občanů v zájmu krásnějších, klidnějších 
a bezpečnějších Zlonic. Což v budoucnu 
ocení především naše potomstvo! 
 

ROZHOVOR 
Tentokrát se starostou Sokola Janem 
Posseltem 

/LUCIE VACKOVÁ/ 
 

Co tě přivedlo do 
Zlonic? 
Do Zlonic mě 
přivedli kamarádi a 
našel jsem tady 
ženu svého života. 
Jaké máš koníčky? 
Rodina, sport, legrace… 
Jaký máš vztah ke sportu?  
Vztah ke sportu mám kladný, hraju tenis, 
nohejbal, sporadicky fotbal. 
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Proč ses přihlásil ke starostování 
Sokola?  
Protože za mnou chodili kamarádi a 
známí a přesvědčovali mě, abych to 
zkusil, že budu lidi spojovat a ne 
rozdělovat -  hlavně to byli ti, co do toho 
šli se mnou (Miloš Bártů, Lucie Vacková, 
Hana Vacková, Jarka Vůjtěchová a moje 
žena). A trošku tam byla i ješitnost…  
Jaká byla tvoje vize?  
Aby to fungovalo a všichni byli spokojení. 
Na začátku vize nebyla žádná, vůbec 
jsem nevěděl, co to obnáší. Postupně 
jsme zjišťovali, co a jak. Kde shánět 
peníze, jak ušetřit peníze, jak se pořádají 
akce, aby byly ziskové a mohli jsme 
koupit nové vybavení, nebo něco opravit 
na budově. Kdo nám pomůže, co je 
potřeba udělat na sokolovně, jak to 
chodí na župě atd. 
Takže co všechno obnáší starostování?  
Hlavně starosti! Ale Sokol je především o 
kolektivu lidí, kteří si pomáhají, není to 
ONE MAN SHOW!! 
Co se ti všechno v Sokole podařilo?  
Co se podařilo NÁM!? Všechno si 
nepamatuju, co je hotové to jsem hodil 
za hlavu. Trápí mě, co není hotovo. Okna, 
WC, inženýrské sítě, topení by si 
zasloužilo záložní plán, nový povrch v 
tělocvičně, střechu opravujeme každý 
rok atd. Opravy ale musíme, vzhledem k 
finančním prostředkům, dělat postupně. 
Co nabízíte v Sokole? 
Cvičeni pro děti: všestrannosti, cvičení 
rodičů a dětí, míčovky, aerobic, stolní 
tenis, nohejbal, líný tenis, posilovnu, 
zdravotní cvičení, florbal - veškeré oddíly 
najdete na sokol-zlonice1.webnode.cz. Je 
možno si sál po dohodě pronajmout a jít 
si zasportovat s vlastním kolektivem, vše 
je o dohodě a chuti sportovat.  

Jaké máš plány do budoucna? 
Pokračovat s lepšími výsledky.  
Co bys chtěl vzkázat lidem ve Zlonicích?  
Zahoďte předsudky a přijďte cvičit, a 
kdyby se našel někdo, kdo by chtěl 
předcvičovat nebo vést nějaký oddíl 
nebo jen nějak pomoc, bylo by to super!! 
 
Rychlodotazník: 
Oblíbená barva? Cokoli, v čem se líbím 
manželce! 
Oblíbené jídlo? Cokoli, co uvaří manželka 
(především šťouchané brambory). 
Oblíbené pití? Pivo a šťáva s vodou. 
Ctnosti? Nelžu, nekradu, nepodvádím. 
Neřesti? Já nemám neřesti ;-) 
Motto?  Nemám, ale poděkoval bych 
všem, kteří nám pomáhají a fandí! 
DĚKUJU! 
A kdyby chtěl někdo pomoci finančně, 
budeme moc vděční! 
 

PRO ŽENY – PŘIJĎTE SI ZACVIČIT 

/ILONA DORNICOVÁ/ 
 

Určitě se mnou budete souhlasit, když 
budu tvrdit, že ke zdravému životnímu 
stylu patří pohyb a sport. Jednou 
z organizací ve Zlonicích je tělovýchovná 
jednota Sokol. Mimo jiné nabízí cvičení i 
ženám a dívkám.  
Bydlím nedaleko od sokolovny a tak jsem 
na cvičení v pondělí a ve čtvrtek od 19. 
hod. pravidelně docházela. Už od ledna 
se scházíme bohužel ve velmi malém 
počtu (2 – 3) a já marně přemýšlím, čím 
to je. 
Cvičitelky mají každou hodinu 
připravenou a rozfázovanou (dynamické 
zahřátí, posilování, závěrečné 
protahování. Využíváme různé 
sportovní pomůcky, kterými je 
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sokolovna vybavena (overbally, velké 
gymnastické míče, posilovací gumy, 
stepy, bosu, činky,…) Je možné platit 
jednotlivé lekce 50,- Kč nebo si zaplatit 
členství v Sokole.  
Budu doufat, že po prázdninách si lépe 
zorganizujeme čas, přemůžeme svou 
lenost a společně se v sokolovně 
zapotíme. 
 

VOLNOČASOVÁ UNIVERZITA MÍŘÍ 
DO 4. ROČNÍKU 

/JANA TŮMOVÁ/ 

 
Již třetí ročník volnočasové univerzity, 
kterou jsme vymysleli jako možnost, jak 
se dozvědět či naučit něco nového, byl 
zakončen závěrečným kurzem „Beseda o 
bezpečnosti“. Zájemcům jsme nabídli 
nejenom oblíbené tvořivé kurzy, ale i 
zajímavé přednášky. V říjnu nás v rámci 
marcipánového workshopu naučila 
slečna Kateřina Pejšková zdobit dorty a 
modelovat figurky z mandlové hmoty. 
Paní Renátu Jarešovou jsme poprosili o 
kurz na přání, který vzešel přímo od 
kurzistky, a sice výrobu šperků, a tak se 
z korálků tvořily sněhové vločky, které 
mohou zdobit dekolty účastnic. Paní 
Andrea Novotná nám prozradila recept 
na domácí kváskový chleba, s sebou 
přinesla nejenom upečený exemplář, ale 
i kvásky. Na žádost občanů jsme zařadili i 
besedu o bezpečnosti 
s příslušníkem policie 
ČR a také kurz 
sebeobrany, který se 
těšil obzvlášť velkému zájmu. Manželé 
Géringovi potřetí a naposledy zasvěcovali 
do krásy malby a paní Světlana Kopecká 
zase do tajů šití na šicím stroji. Využili 
jsme nové keramické pece, která je 

chloubou ZŠ ve Zlonicích a uspořádali i 
kurz keramiky pod vedením Lucie 
Vackové. O některé kurzy je ze strany 
účastníků i lektora takový zájem o 
pokračování, že se rozhodneme udělat 
pokračování. Zatímco z předchozích 
kurzů se dodnes setkávají ženy při pletení 
z pedigu, nově vznikly i kroužky keramiky 
a pokračuje i kroužek šití, což nás 
samozřejmě velmi těší. Univerzita 
neztrácí na oblibě, proto pro vás 
připravujeme další ročník, který začne na 
podzim, v tradičním čase – druhé úterý 
v měsíci od 17:00 v kulturním centru ve 
Zlonicích. I když máme za sebou již 24 
kurzů, nápadů je stále ještě dost. Chtěli 
bychom tímto poděkovat všem lektorům, 
kteří v drtivé většině kurzy pořádají 
zdarma, účastníci si platí pouze případný 
spotřebovaný materiál. Pokud máte 
nějaké přání, jaký kurz byste chtěli do 
dalšího ročníku zařadit, dejte nám svůj 
tip. Děkujeme. 
 

MALÉ DĚTI – MALÉ STAROSTI, 
VELKÉ DĚTI – PUBERTA!!!! 
/MARIE GERINGOVÁ/ 

Jsou-li vnoučata malá, nemáme 
problémy. Hrajeme si s nimi, mazlíme se, 
užíváme si jejich hlídání. Ovšem, když 
přijdou do puberty... mění se v bytost, 
která absolutně všechno nesnáší, 
všechno kriticky hodnotí, nenavštěvuje, 
netelefonuje, prostě nekomunikuje… a 
když komunikuje, povětšinou slovníkem, 
kterému už my nerozumíme. Potíž s nimi 
mají i jejich rodiče, natož prarodiče. A 
podle sebe vím, že ti to nesou velmi 
těžce. Jak na pubertální vnoučata? 
Protože už mám u čtyř vnoučat po 
pubertě, vím, že je nejlepší 
nekomentovat, nenutit, neřešit. Neptejte 
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se, nezjišťujte, nenavrhujte, a hlavně 
proboha nebuďte za každou cenu vtipní. 
To je opravdu zakázané!! Už jste jistě 
viděli oči obrácené v sloup a odchod bez 
komentáře.  U první pubertální vnučky 
jsem byla v šoku, taková změna! 
Přemýšlela jsem, co jsem jí udělala. 
Dcera mi vysvětlila, že teď stále obrací 
oči v sloup, a když něco řekne, je to prý 
ještě dobré, protože většinu dne nemluví 
vůbec. Zatímco rodiče jsou podivnému 
chování svých pubertálních dětí přítomni 
stále a mnozí si ještě vzpomínají, jaké to 
bylo, když byli v pubertě oni sami, 
babičky a dědové tuto část dospívání 
vnuků nesou obtížněji. Často jsou 
zmateni, nevědí, co se děje, přičítají 
špatnou náladu vnuka sobě. Mohu vás 
ujistit - vůbec to není o vás, ani náhodou. 
Jenom teď pro ně nejste „cool“ (vidíte, to 
už jsem se naučila za těch několik let). 
Když budete rozumní, nenuťte 
patnáctiletého člověka, aby trávil 
odpoledne (nedej bože noc) u babičky, 
když má daleko zajímavější zábavu, 
spoustu kamarádů, koníčků, svůj 
milovaný tablet a hlavně - tu tolik 
omílanou pubertu k tomu. Často bych 
ráda vnučce jen tak zatelefonovala, 
zeptala se, jak se má, co ve škole, co na 
intru a vůbec, třeba bych ji chtěla jenom 
slyšet. Ale kdykoli sáhnu po telefonu, 
řeknu si: „Bábo, nešil, co ty víš, jakou má 
zrovna náladu. Lepší je být v nejistotě, 
než potom přemýšlet, proč se mnou ta 
holka nemluvila, co se asi stalo, že o tom 
nechce se mnou mluvit.“ Takže klídek, po 
zkušenostech se čtyřmi pubertami 
vnoučat čekám, až se ozve sama.  

 

O to větší mám pak radost. Vlastně volá 
většinou, když nutně něco potřebuje. 
Nevadí. Je to prostě teenager, a to 
obnáší, že ji všichni nad třicet připadají 
nudní, nemožní, staří. „Zápasí“ s rodiči, 
tak jak by si mohla rozumět s prarodiči. 
Netrapme se tím. Jediný způsob je 
počkat, až to přejde. Já si vždycky 
vzpomenu na maminku, která v období 
mé puberty říkávala: „ Já bych si moc 
přála, abys jednou měla takovou dceru, 
jako jsi ty, abys viděla, jaká je to dřina.“  
Dcera se mi opravdu narodila a 
„obdařila“ mě takovou pubertou, že i 
moje maminka uznala: „Tak tohle ani 
tobě nepřeji!“  Podobný problém řeší 
lidé po celém světě. Prarodiče mají pocit, 
že svá vnoučata náhle ztrácejí.  Neděste 
se, že když přijdete na návštěvu, tak ani 
nevyjdou z pokoje a když náhodou ano a 
vy se na něco zeptáte, řeknou otráveně: 
„No babi!!!“  Pamatujte - přežili jsme 
pubertu svou i svých vlastních dětí, tak 
proč bychom nemohli přežít i pubertu 
vnoučat…  

KALENDÁŘ AKCÍ 
30.6.,13:00 Vyšínek fest 
14.7.,8:00 Slánský okruh, Masarykovo 
náměstí, 
18.8.,21:00 Tajemná noční vycházka, IC 
Slaný 
24.-25.8. Slánský rockový festival Valník, 
letní kino, 
25.8., 9:00 Staročeský jarmark ve Třebízi, 
31.8., 20:00 Koncert Olympic, letní kino, 
Slaný, 
3.9. začátek školního roku 
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