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Milí čtenáři, 
 
dnešní číslo jsme pojali jako volební 
speciál, proto v něm nenajdete všechny 
rubriky, na které jste si možná už zvykli. 
Ale hned v příštím čísle se zase vrátíme 
k osvědčeným sloupkům. A co se tedy 
dozvíte v tomto čísle? Představíme vám 
náš kompletní volební program i 
s několika konkretizovanými body, 
formou krátkých medailonků se vám 
představí všichni kandidáti Šance pro 
slušné, nechybí Pavlač ani poslední 
z článků o historii přidružených obcí a 
samozřejmě vás prostřednictvím 
Kalendária pozveme na říjnové a 
listopadové akce konané v blízkém okolí.  
Byli bychom rádi, kdybyste se po 
přečtení tohoto vydání Šance zamysleli 
nad tím, co je kolem nás v nepořádku a 
co můžete ovlivnit tím, že půjdete 
k volbám a dáte svůj hlas té straně nebo 
tomu člověku, o kterých víte, že se 
budou snažit ze všech sil, aby se věci 
měnily k lepšímu. Slýcháváme často, že 
politika je jen špína a boj o moc a koryta. 
Ale na komunální úrovni by to tak přece 
nemuselo být. Známe se a víme, kdo má 
jen pusu plnou řečí, ale skutek utek´, a 
kdo naopak klidně obětuje většinu svého 
volného času, aby se věci hnuly tím 
správným směrem… Takže vám přejeme, 
abyste každý dal svůj hlas tomu, o kom 
je přesvědčený, že bude pro zvelebování 
Zlonic a přilehlých obcí dělat možné i 
nemožné, kdo vás vždycky vyslechne a 
komu jde nejen o sebe, ale i o všechny 
lidi, které denně potkává…  
Tak nezapomeňte přijít, volby jsou   
10. a 11.10.2014. 
                                              (redakční rada) 

VOLEBNÍ PROGRAM 

DOBRÉ MÍSTO PRO ŽIVOT 

 Pro rodiny s dětmi 

 Nabídneme mladým rodinám 
bytové prostory k rekonstrukci za 
výhodnějších finančních podmínek 

Městys Zlonice vlastní poměrně velký 
počet bytů, ovšem většina je ve 
špatném stavu. Rádi bychom tyto byty 
nabídli k rekonstrukci svépomocí, což 
jistě ocení nejen mladí lidé či rodiny. 
V čem spočívají výhodnější podmínky? 
Úřad městyse Zlonice by financoval 
vypracování projektů podle požadavků 
případných zájemců a stavební dozor. 
Cena rekonstrukce bude stanovena dle 
přesně daných tabulek stavebních prací 
a ta bude odečítána z nájemného. 
Pokud ale rekonstrukci ve stejném 
rozsahu provede nájemce sám, jistě 
dokáže ušetřit a to je jeho výhoda. Na 
rekonstrukci bude dohlížet již zmíněný 
stavební dozor. Konkrétní příklad? Byt 
2+1 - dle projektu předpokládaná 
rekonstrukce ve výši 250 000-,Kč.  
Stanovená budoucí cena nájemného bez 
služeb 3 900-,Kč. Z toho vyplývá, že 
zhruba pět a půl roku nebude nájemník 
platit nájem, i kdyby za rekonstrukci 
v daném rozsahu zaplatil pouze 
190 000-,Kč. Podmínkou bude jistě 
lhůta, za kterou musí nájemník 
rekonstrukci provést. Ta by se měla 
pohybovat někde v rozmezí 6-12 
měsíců. Vše záleží na konkrétní domluvě 
a vše bude samozřejmě smluvně 
ošetřeno.    
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 jako zřizovatel školských zařízení 
zkvalitníme spolupráci s vedením 
MŠ, ZŠ 

 nadále  podpoříme v aktivitách 
občanské sdružení A co děti … 

 matky s malými dětmi budeme 
seznamovat s programovou 
nabídkou baby klubu Korálek a 
vytvoříme pro klub odpovídající 
zázemí 

 vytvoříme podmínky pro sportovní 
vyžití rodičů s dětmi 

 budeme spolupracovat s Domem 
dětí a mládeže „Ostrov“ Slaný při 
organizaci akcí pro vaše děti 

 budeme pokračovat v budování 
příjemného a důstojného prostředí 
školy pro pobyt a výuku vašich dětí 

 
Pro seniory 

 budeme zlepšovat prostředí domu 
s pečovatelskou službou a jeho 
okolí 

 vytvoříme příjemné zázemí pro klub 
důchodců v nově zrekonstruo-
vaném sálu (bývalá pekárna) 

 umožníme pravidelnou nabídku 
aktivit pro seniory 

 
Pro všechny 

 budeme podporovat všechny 
stávající i nově vzniklé spolky, 
pokud bude jejich činnost 
zaměřena na obohacení spole-
čenského života obyvatel městyse 

 zachováme nejméně ve stejném 
rozsahu stávající kulturní, 
společenské a sportovní akce 
(koncerty, výstavy, Historický den, 
Mikulášská nadílka, adventní akce, 
fotbalové akce - memoriál Františka 

Havla, soutěž O pohár starosty 
městyse aj.) 

 budeme pokračovat v budování 
infrastruktury (vodovod, kana-
lizace) v přilehlých obcích 

 ceníme si všech, kteří jsou ochotni 
ve svém volném čase udělat něco 
pro druhé 

 
S námi nejste sami 

 poskytneme charitativní pomoc 
spoluobčanům v případě nouze 
(povodně, živelní katastrofy apod.) 

 příspěvky pro zdravotně postižené 
a handicapované 

 podpora dětských SOS vesniček, 
Fondu ohrožených dětí … 

 budeme pokračovat ve sbírkách 
šatstva pro Diakonii Broumov a 
potřeb pro psí útulek Bouchalka 

OBEC PRO LIDI 

Řešte to s námi  

 Ve spolupráci s občany vytipujeme 
nejkritičtější lokality (komunikace, 
chodníky) a vytvoříme harmo-
nogram jejich postupných oprav 

Každého z nás jistě trápí stav našich 
komunikací a chodníků. Jdeme do voleb 
s jasným cílem: zlepšit jejich stav. Dlouhá 
léta se jen čekalo na dotace či zázrak. 
I my se budeme samozřejmě snažit 
získat finanční prostředky z nejrůznějších 
zdrojů a grantů, ale v případě neúspěchu 
již nehodláme čekat. Nejdříve musí dojít 
ke zmapování nejkritičtějších lokalit 
a vytvoření harmonogramu jejich oprav 
či vybudování.  Na tomto mapování se 
budou podílet: 1) občanská komise 
složená ze zástupců všech našich obcí,  
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2) úřad městyse, 3) občané 
(prostřednictvím ankety a osobního 
jednání vždy na příslušném místě). Roční 
částka, kterou budeme investovat do 
komunikací z rozpočtu městyse, bude 
činit minimálně 700 000-,Kč. Pro 
představu - za tuto částku můžeme 
vybudovat například okolo 700m 
chodníků nebo upravit  
7 ulic, podobně jako již v ulici Tylova a 
Žižkova.   

 Nabídneme občanům možnost 
zvolit si své zástupce z městyse a 
přidružených obcí do poradního 
orgánu a tím i jejich účast při 
rozhodování o části peněz pro 
jejich obec.  

Často se setkáváme s názorem, že malé 
přidružené obce Vyšínek, Lisovice, Tmáň 
a Břešťany jsou opomíjeny a zastíněny 
většími Zlonicemi. § 120 a 121 zákona o 
obcích č. 128/2000sb. umožňuje 
zastupitelstvu zřídit osadní výbor, který 
má právo předkládat zastupitelstvu, radě 
a výborům obce návrhy týkající se 
rozvoje části obce a rozpočtu obce. Má 
právo se vyjadřovat k návrhům 
předkládaným zastupitelstvu a radě obce 
k rozhodnutí, pokud se týkají části obce, 
a dále může reagovat na připomínky a 
podněty předkládané občany obce, kteří 
jsou hlášeni k trvalému pobytu v části 
obce. Požádá-li předseda osadního 
výboru na zasedání zastupitelstva obce o 
slovo, musí mu být uděleno. Rádi 
bychom takový osadní výbor ustanovili. 
Každá obec by měla jednoho zástupce, 
tj. celkem by měl 5 členů. Dle zákona 
jsou členové jmenováni zastupitelstvem. 
Přesto si myslíme, že by bylo dobré, aby 
si každá obec demokratickým způsobem 
zvolila svého zástupce, který bude 

jmenován. Mimo možnosti podávat 
různé návrhy a připomínky bychom rádi 
nabídli našim obcím finanční částku, jejíž 
proinvestování bude záležitostí občanů 
dané obce. Celková částka pro všechny 
obce bude zhruba ve výši 300 000-,Kč, 
které budou rozděleny rovným dílem/dle 
počtu obyvatel.  
 
Více informací  

 kdo nechce čekat, může si 
dohodnout osobní konzultaci 
s úředníkem městyse na stanovený 
čas 

 rozšíříme a změníme strukturu 
Zlonického zpravodaje s cílem 
zlepšit informovanost o životě 
v obci a o činnostech spolků a 
sdružení 

 seznámíme co nejvíce občanů 
s možností napojit se na informační 
kanál pomocí SMS a na diskusní 
fórum webových stránek městyse 

 zpřístupníme transparentní účet 
obce a zveřejníme na webových 
stránkách smlouvy, týkající se 
investic  

Co je to transparentní účet? Je to běžný 
bankovní účet, do kterého může nahlížet 
veřejnost prostřednictvím webových 
stránek na internetu. Každý si tak může 
ověřit, od koho a kolik peněz na účet 
přišlo a kolik a komu bylo peněz 
odesláno. Jejich smyslem a podstatou je 
průhlednost. Kdokoli s přístupem 
k počítači může vidět, za co radnice 
peníze vydává. Jedná se vlastně o 
klasický výpis z účtu, který dobře znáte. 
Města, která už transparentní účet mají, 
jsou například Tišnov nebo Černošice. Na 
webových stránkách těchto měst můžete 
vidět, jak takový účet vypadá. Zasadíme 
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se o to, abychom transparentní účet 
zřídili i ve Zlonicích. 
Další chystanou novinkou je zveřejňování 
smluv na internetu. Zde dochází 
k diskusím i na vládní úrovni, ale netřeba 
čekat na pokyn shora. Zasadíme se 
o zveřejňování všech dotačních smluv 
a smluv týkajících se investičních akcí, 
aby naši občané byli informováni 
o využití prostředků obce. Dále budeme 
zveřejňovat smlouvy a výběrová řízení, 
která zásadním způsobem obec ovlivňují. 
Těmito kroky chceme poskytnout 
veřejnosti informace vedoucí 
k průhlednému řízení obce. Občané, 
kterým nejsou veřejné záležitosti 
lhostejné, budou mít možnost do věcí 
nejen vidět, ale budou se k nim moci 
i vyjadřovat. 
 

 Právo a pořádek  

 Budeme prosazovat nulovou 
toleranci vůči porušování zákonů a 
obecních vyhlášek, důsledně 
budeme vymáhat pohledávky obce 
vůči neplatičům. 

Velkým problémem pro města a obce 
jsou neplatiči. V očích ostatních občanů 
participují na tom, že ostatní poctivě 
platí a jim neplacení prochází bez 
jakýchkoli postihů. Tento problém 
vnímáme samozřejmě i my a budeme 
pracovat na tom, abychom dlužné částky 
vymohli. Celková výše dluhu se dnes 
pohybuje v řádu statisíců korun. Jedná se 
především o dluhy na odpadech, 
poplatcích ze psů, na nájmech, službách 
a na stočném. Dlužníci jsou v řádu 
jednotlivců či desítek, vyjma dlužníků, 
kteří nemají uhrazené poplatky za vývoz 
domovního odpadu (popelnice). V této 
oblasti je zdánlivě dlužníků mnohem 

více, v řádu stovek, ale mezi dlužníky 
jsou započítáni i ti, kteří se zde již 
dlouhodobě nevyskytují, odpad zde 
neprodukují, ale mají zde stále trvalý 
pobyt. Jaký je postup proti neplatičům? 
Každý neplatič musí být obeslán 
upomínkovým dopisem. V případě, že 
dlužník má zájem na vypořádání svých 
závazků, je s ním dohodnut například 
splátkový kalendář. V případě, že na 
upomínky nereaguje nebo neplní svůj 
splátkový kalendář, je s dlužníkem 
zahájeno exekuční řízení. Máme zájem 
na tom, abychom byli nápomocni lidem, 
kteří se dostanou do tíživé situace, a 
jsme ochotni hledat možná řešení. Avšak 
odmítáme tolerovat neplatičství jako 
životní styl a zůstat nečinní. Je nutné, 
aby každý občan věděl, že jsme 
připraveni obětovat čas a udělat vše pro 
to, aby byly uhrazeny všechny 
pohledávky, které občané vůči obci mají. 
Tuto oblast vnímáme jako klíčovou a 
hodláme se jí aktivně dlouhodobě 
věnovat.  Využijeme všech zákonných 
možností pro její řešení. Stejné je to i 
v případech porušování zákonů a 
vyhlášek. Vymahatelnost práva je 
v České republice stále nedostatečná a 
zdlouhavá a z tohoto důvodu lidé 
neustálý „boj“ s občany, kteří narušují 
soužití a porušují zákony a vyhlášky, 
raději vzdávají. A to je podle nás velká 
chyba. Pouze dlouhodobá a systematická 
spolupráce může přinést vytoužené 
ovoce. Zde bychom rádi aktivněji využili 
práce městské policie, jejímž úkolem 
musí být opakované a soustavné 
postihování veškerých přestupků. Jsme 
přesvědčeni, že práci městské policie 
můžeme využít efektivněji, pravidelně se 
s jejími členy scházet a plánovat další 
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postup v konkrétních nastalých 
případech. 
 
Kde peníze pomáhají 

 nadále  se budeme snažit získávat 
finance z evropských i národních 
zdrojů 

 

MEDAILONKY KANDIDÁTŮ 
ŠANCE PRO SLUŠNÉ 

 
MGR. BC. JAN TŮMA 
 

V roce 2004 jsem 
nastoupil na zdejší ZŠ 
jako učitel. Od r. 2013 
pracuji jako ředitel 
Základní školy ve 
Zlonicích. Profese 
učitele pro mě byla 
jasnou volbou od 
školních let a za tím 

jsem si šel. Rovněž pracuji jako vedoucí 
Památníku Antonína Dvořáka ve 
Zlonicích. 
 
Proč kandiduji? Do politiky jsem 
vstoupil, protože mi není lhostejné, co se 
ve veřejném životě děje, nemám rád 
bezpráví a nespravedlnost. 
 
Co je mým cílem? Mým cílem je, 
abychom byli hrdí na místo, kde žijeme. 
Jsem přesvědčen, že je možné do 
veřejné sféry vrátit slušnost. 
 
Zájmy: koně, historie, fotografování, 
hudba, cestování 
 
Motto: „Pravda a láska musí zvítězit nad 
lží a nenávistí!“ (Václav Havel) 

RADKA KOTĚROVÁ  
 

Téměř celý život žiji 
ve Zlonicích. Pracuji 
jako účetní a admi-
nistrativní pracovnice 
na OÚ v Poštovicích a 
jako místostarostka 
městyse Zlonice. Jsem 
členkou výkonného 
výboru sportovního 

klubu SK Zlonice, členkou SDH Zlonice. 
 
Proč kandiduji? Na této práci mě nejvíce 
baví, když se podaří cokoli prospěšného 
pro občany, občas jsou to i maličkosti, ať 
už nějaká vydařená kulturní akce, 
opravená komunikace nebo v poslední 
době práce na dostavbě nové části 
základní školy, výstavba vodovodu do 
Vyšínku a Lisovic, stavba sběrného 
dvora. 
 
Co je mým cílem? Pokračovat v započaté 
práci a dělat vše pro rozkvět našeho 
městyse a spokojené občany. Jak krásně 
řekl Jan Amos Komenský - „Neslibuj, že 
vykonáš, nehonos se, žes vykonal, ale 
ponech svým činům, aby mluvily za 
tebe.“ 
 
Zájmy: četba historických románů, 
pletení, folková muzika, práce na 
zahrádce a kolem domu  
 
Motto: „Hluchému nepovíš, slepému 
neukážeš, hloupému nedokážeš“ 
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TOMÁŠ SMETANA 
 

Pracuji jako zástupce 
vedoucího obvodního 
oddělení Policie ČR ve 
Slaném. Jsem 1. 
místopředsedou 
a trenérem „A“ 
mužstva SK Zlonice.  
Proč kandiduji? Do 
voleb vstupuji bez 

osobních politických ambicí s nadějí, že 
společně s ostatními schopnými lidmi 
přispějeme k dalšímu rozvoji a zkrášlení 
současných Zlonic.  
Co je mým cílem? Mým cílem je 
především všeobecná spokojenost 
spoluobčanů. 
Zájmy: sport jakéhokoliv druhu, 
především fotbal, výlety po České 
republice 
Motto: „Není důležitá politická 
příslušnost, ale snaha pracovat pro 
občany. Lépe udělat málo, nežli nic“. 

 
MGR. ILONA DORNICOVÁ  
 

Pracuji jako učitelka 
ZŠ a již 22 let žiji ve 
Zlonicích, kde jsem se 
už v minulých letech 
zapojila do veřejného 
života. 
Proč kandiduji?  
Názorově jsem se 
rozešla s ODS a 

posléze mě oslovila skupina lidí z 
místního občanského sdružení, kde o 
pravidlech, zásadách a bodech volebního 
programu diskutujeme a nepřebíráme za 
vlastní jen ty nadiktované vedením 
politické strany. 

Co je mým cílem? Chtěla bych i nadále 
usilovat o to, aby se v naší obci žilo lépe. 
Zájmy: četba, zpívání, hudba, vaření, 
jízda na kole, plavání 
Motto: „Lépe později, nežli nikdy…“ 

 
ING. TOMÁŠ ČECH 
 

Pocházím sice ze 
Slaného, ale ve 
Zlonicích žiji se svou 
rodinou už dvě 
desetiletí. Po celou 
dobu se snažím 
postupně budovat 
netradiční železniční 
skanzen, který 

představuje kolejovou dopravu z 
nezvyklého úhlu pohledu a rozšiřuje tak 
obzory turistům i široké veřejnosti, která 
má zájem o historii českého národa. 
Jsem předsedou Klubu Železničního 
muzea Zlonice. 
Proč kandiduji? Při výkonu mana-
žerského povolání v hlavním městě mi 
stranické zájmy a intriky politiku a 
veřejné funkce naprosto zhnusily. Věřím, 
že jsou ve skutečnosti určeny k plnění 
obecného zájmu obyvatel a rád bych k 
tomu svými schopnostmi a zkušenostmi 
přispěl. 
Co je mým cílem? Přispět k tomu, aby 
občané byli na svůj městys hrdí, aby on 
byl harmonickým celkem včetně svých 
přidružených částí a aby každý, kdo k 
nám zavítá, odjížděl s pocitem, že se 
určitě zase vrátí. 
Zájmy: železniční doprava, historie 
průmyslových podniků v regionu 
Motto: „O čem jiní léta hlasitě mluví, my 
denně tiše děláme“. 
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MGR. LENKA FIALOVÁ 
 

Pracuji jako učitelka 
na zdejší základní 
škole. Nepocházím ze 
Zlonic ani blízkého 
okolí, dokonce jsem 
ani nevyrůstala na 
malém městě. Přesto 
jsem Zlonice 
„adoptovala“ a cítím 

se tady doma. Vychovala jsem tu děti, 
mám zde práci, kamarády.  
Proč kandiduji? Já jsem vlastně do 
politiky vůbec vstupovat nechtěla. V 
Šanci pro slušné jsem se vždycky viděla 
jako ten, kdo připraví program pro děti, 
když se pořádá nějaká akce. Kdo dokáže 
rozesmát a pobavit jak malé, tak i velké. 
Kdo pomůže, kde je třeba, kdo se zapojí 
do všeho, co lidem zpříjemní volný čas… 
Když už jsem ale do politiky vstoupila, 
ráda bych pomáhala lidem řešit jejich 
starosti a problémy, třeba tím, že se 
budou zlepšovat jejich životní podmínky  
–  vodovod, kanalizace, opravy chodníků 
a silnic, různé kulturní a sportovní akce. 
Co je mým cílem? Ukázat všem, že když 
se chce, všechno jde… Někdy ne tak 
rychle, jak bychom chtěli, ale vzdávat 
něco jen proto, že „To asi nepůjde!“, 
není řešení. A že lidi by se měli k sobě 
chovat slušně, pomáhat si a nezávidět si. 
Zájmy: od hudby přes tanec, sport, čtení, 
cestování až k setkávání se s přáteli a 
kamarády 
Motto: „Chovej se k lidem tak, jak chceš, 
aby se oni chovali k tobě!“ 

 
 
 
 

LADISLAV ŠAFNER 
 

Pět roků jsem byl 
jednatelem nadná-
rodní společnosti 
Bogner GmbH, v 
současné době 
zastupuji německou 
obchodní společnost 
na českém trhu. Jsem 
předsedou SK Zlonice. 

Proč kandiduji? Není mi lhostejný život 
ve Zlonicích, kde jsem se narodil. Chtěl 
bych využít mých zkušeností získaných 
na manažerských, pracovních pozicích ke 
zlepšení života nás všech. 
Co je mým cílem? Stal jsem se členem 
občanského sdružení Šance pro slušné. 
Cílem všech členů je dodržení našich 
volebních bodů, které jsme si zadali jako 
cíl. 
Zájmy: sport, toulky přírodou 
Motto: „Život je boj….“ 

 
ING. JANA TŮMOVÁ, DIS.  
 

Od dokončení vysoké 
školy pracuji na 
Městském úřadě ve 
Slaném na pozici 
referentky vnějších 
vztahů. Zároveň 
působím jako 
provozní pracovnice 
v Památníku Antonína 

Dvořáka ve Zlonicích.  
Proč kandiduji? Ve Zlonicích žiji od 
narození a nerada bych na této 
skutečnosti něco měnila, proto je pro mě 
důležité, aby se tu spokojeně žilo. 
Kritizovat umí každý, ale přiložit ruku 
k dílu už málokdo. 
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Co je mým cílem? Ráda se podílím na 
organizování kulturního a společenského 
života v městysi, organizuji charitativní 
sbírky. Jsem ochotná věnovat svůj volný 
čas v zájmu ostatních. To je mým cílem i 
do budoucna.  
Zájmy: cestování, četba, sbírání 
papírových betlémů, kreativní tvorba 
Motto: „Lepší je zapálit alespoň malou 
svíčku, než proklínat temnotu.“ 
(Konfucius) 

 
TOMÁŠ NOSIL 
 

Po skončení elektro -
technické školy jsem 
tři roky pracoval v 
Jedličkově ústavu. 
Poté jsem svůj 
koníček změnil na 
povolání a do roku 
2002 pracuji jako 
fotograf časopisu 

Instinkt a Týden. 
Proč kandiduji? Do Zlonic jsem se 
přestěhoval se svou manželkou a dětmi 
v r.2003, protože se nám městys na první 
pohled zalíbil. Byl bych proto rád, kdyby i 
mé děti vnímaly Zlonice jako příjemné 
místo k bydlení. 
Co je mým cílem? Byl bych rád, kdyby 
komunální politika byla příjemné a 
konstruktivní prostředí pro spolupráci 
aktivních lidí. Je jasné, že na řešení 
různých místních problémů může mít 
každý svůj názor. Je však třeba hledat 
kompromisy a nacházet řešení ku 
prospěchu všech občanů. 
Zájmy: PC, tvorba webových stránek, 
lyžování, in-line bruslení, hudba, rodina 
 

Motto: „Je mnohem lehčí kritizovat, než 
mít pravdu.“ (Disraeli Benjamin) 

 
ZDENĚK IMBR 

 
Ve Zlonicích žiji od 
narození. Pracuji jako 
živnostník v oblasti 
opravy automobilů. 
Také jsem členem 
místní TJ SOKOL. 
Proč kandiduji? Rád 
bych se podílel na 
zlepšení úrovně Zlonic 

ve všech oblastech. 
Co je mým cílem? Potkávat spokojené 
lidi, kterým se líbí žít právě tady. 
Zájmy: především moje práce 
Motto: „Nic není tak složité, aby se to 
nedalo nějakým způsobem vyřešit.“ 

 
JANA ŠLECHTOVÁ 
 

Pracuji jako účetní. Do 
Zlonic jsem se 
přivdala a žiji zde již 
přes 30let. 
Proč kandiduji? 
Zlonice mi přirostly k 
srdci a není mi jedno, 
co se zde děje a jak se 
zde žije. 

Co je mým cílem? Nesedět doma a 
lamentovat, jak je vše špatné, ale přiložit 
ruku k dílu a pokusit se to špatné 
napravit nebo alespoň zlepšit. 
Zájmy: country a trampská hudba, vaření 
a výrobky z pedigu. 
Motto: „Srdce lidské, nebuď srdcem 
ješitné šelmy!“ 
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RENÁTA JAREŠOVÁ 
 

Pracuji jako koordi-
nátorka vysílání v 
České televizi. Jsem 
vdaná, mám čtyři 
děti. V DDM Ostrov 
Slaný vedu kroužek 
Kreativní ateliér. 
Proč kandiduji? Již 
deset let žiji ve 

Zlonicích. Na jednu stranu to není příliš 
dlouhá doba, na druhou dostatečná na 
sžití se s lidmi i prostředím. Zajímá mne 
budoucnost místa, kde žiji a vychovávám 
svoje děti, společnost, ve které vyrůstají 
a vlivy, které na ně působí. 
Co je mým cílem? Zajistit pro rodiny 
zdravé, příjemné, kvalitní a hlavně 
bezpečné místo pro život. Místo, které 
bude pro ně plnohodnotným domovem. 
Zájmy: rodina, ruční práce, kreativní 
tvoření 
Motto: „Každá cesta začíná prvním 
krokem…“  a „S úsměvem jde všechno 
líp!“ 

 
MIROSLAV POSPÍŠIL 
 

Od začátku roku 2014 
pracuji jako obchodní 
zástupce pro stavební 
společnost v Praze, 
kde rovněž dálkově 
studuji 2. ročník 
Mezinárodního 
obchodu na Metro-
politní univerzitě. 

Proč kandiduji? Věřím, že touto cestou 
je možné udělat něco pro okolí, ve 
kterém žiji, i pro lidi, které znám. 
 

Co je mým cílem? Podpořit snahu všech 
našich členů tak, abychom dostáli našim 
slibům. 
Zájmy: sport, hudba, přátelé 
Motto: „Užívej dne, možná je tvůj 
poslední ..." 

 
PhDr. DAGMAR NOSILOVÁ 
 

Pracuji 18 let jako 
klinický psycholog a 
psychoterapeut pro 
děti a dospělé, z toho 
poslední tři roky ve 
své soukromé psy-
chologické ambulanci 
ve Slaném. Ve 
Zlonicích bydlím od 

roku 2003. 
Proč kandiduji? Zdálo se mi, že by bylo 
škoda zůstat stranou, když mám 
možnost jako občan věci kolem nás 
měnit k lepšímu. 
Co je mým cílem? Vzhledem k tomu, že 
mám tři děti, chtěla bych, aby Zlonice 
byly bezpečné místo pro život. Z tohoto 
důvodu chci podporovat volnočasové 
aktivity a akce pro rodiny s dětmi, které 
vnímám jako nezbytnou součást 
primární prevence sociálně 
patologických jevů. 
Zájmy: rodina, cestování, četba 
Motto: „I malá změna může přinést 
velké výsledky.“ 
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MAGDALÉNA FIALOVÁ 
 

Jsem studentkou 
oboru Arts manage-
ment na VŠE v Praze a 
zároveň pracuji jako 
obchodní zástupkyně 
společnosti Lightpark, 
která se specializuje 
na obchod se 
světelnými zdroji a 

osvětlovací technikou. 
Proč kandiduji? Ve Zlonicích jsem 
vyrostla a záleží mi na jejich budoucím 
vývoji. Do Šance pro slušné jsem 
vstoupila pro podporu strany, která se 
opravdu viditelně (a ne jen slovy) 
zasluhuje o jejich lepší správu a 
především bohatší kulturní život.    
Co je mým cílem? Ráda bych dále 
podporovala Šanci v její práci a přála 
bych si, aby zůstala i nadále stranou, se 
kterou se shodují mé názory a 
přesvědčení.  
Zájmy: mými největšími zájmy se musely 
stát škola a práce (na nic jiného nezbývá 
čas), ale zatím se dá opravdu hovořit o 
zájmech a není na co si stěžovat. Ve 
zbylé trošce času mezi cestou 
autobusem a spánkem se ráda dobře 
najím.  
Motto: „Lidi jsou různé - hodné i zlé, 
chytré i pitomé…“ (Jan Werich) 

 

ZLONICKÁ PAVLAČ 
 /MARIE GERINGOVÁ/ 
 
 
                                                                          

 

 

 

Lidi, slyšeli jste…  

►… že se 2. září sešli naši zastupitelé 
k poslednímu zasedání před říjnovými 
komunálními volbami. Vzhledem k tomu, 
že se v tomto složení sešli zastupitelé 
naposledy, pro informaci vyjmenuji 
přítomné: starosta pan Chochola, 
místostarostka paní Kotěrová, členové 
zastupitelstva paní Voříšková, Dornicová, 
Slavíková, pánové Tůma, Čížek, Smetana,  
Pagač, Peterka, Linda, Sklenička, 
Neumann; omluvila se paní  Čermáková 
a paní Průšová.  
Jednání zastupitelstva si přišlo 
vyslechnout 28 občanů! Je to stále 
zanedbatelný počet, vzhledem k tomu, 
kolik mají Zlonice, Břešťany, Tmáň, 
Lisovice a Vyšínek dospělých obyvatel.  
Program byl hodně nabitý, a tak jen ve 
stručnosti, co by vás mohlo zajímat. 
Hned v úvodu se ohradil zastupitel pan 
Čížek ke špatně ověřenému minulému 
zápisu ohledně jeho připomínek. Byl 
ujištěn, že budou jeho výroky opraveny.  
Paní účetní seznámila přítomné s třetí 
úpravou rozpočtu. Úspora za energie v 
ZŠ ve výši 400 000,-Kč se použije na 
investiční akce v ZŠ spojené s 
dokončením přístavby.  
Komunální volby do zastupitelstva 
městyse Zlonice proběhnou 10. a 11. 
října.  Volební místnosti a volební okrsky 
se nemění. 
Teď vás jen ve zkratce seznámím 
s investičními akcemi: 
- zateplení školy je hotové, proběhla i 
výměna oken; 
- práce na rekonstrukci skládkového 
dvora pokračují a dokončení celé akce se 
předpokládá 30. 10. 2014. Proběhlo i 
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výběrové řízení na svoz separovaných 
komunálních odpadů;  
- bylo položeno 300m vodovodního 
potrubí Lisovice - Vyšínek. Zde je potřeba 
podle slov zastupitele Čížka ohlídat 
platnost stavebního povolení. Starosta 
ho ujistil, že povolení platí do konce roku 
2014.  
- opravovaly se autobusové čekárny, 
přibyly u nich nové lavičky;  
- na hřbitově jsou nové odpadkové koše; 
- v MŠ byla provedena rekonstrukce 
umývárny a WC (fotografie viz webové 
stránky MŠ). Zednické práce financovala 
MŠ, instalatérské a elektropráce ÚMZ. 
- byl opraven chodník u Vaisů, ulice 
Vrchlického, Bezručova, Palackého a 
Fugnerova byly vyspraveny recyklátem;  
- Krajský úřad Stč. kraje byl požádán o 
souhlas se změnou projektu a převod 
finančních prostředků ve výši 
1 000 000,-Kč na akce spojené 
s dokončením přístavby školy; 
- uskutečnila se oprava varhan, na které 
se finančně spolupodílely městys Zlonice 
a Přemyslovské střední Čechy; 
- bude se upravovat náhrobek Antonína 
Liehmanna na místním hřbitově; 
- jistě jste slyšeli, že došlo k menší havárii 
na místním potoce. Škody nebyly veliké. 
Viníka se nepodařilo vypátrat. 
- v minulém čísle Zlonické šance jsem vás 
informovala o možnosti vybudování 
seniorského domu v místním pivovaru. 
Společnost, která měla tuto akci 
uskutečnit, si vybrala vhodnější objekt 
jinde. 
- budou nové kontejnery na bioodpad;    
- specializovaná firma brzy provede 
inventuru zdravotního stavu místní 
zeleně (stromů), aby nedošlo k úrazům 
občanů; 

- na zámku byly opraveny komíny; 
- v brzké době se o úklid ve Zlonicích 
postará zametací vůz, zakoupí se s 10 % 
spoluúčastí obce;   
- zastupitelka Slavíková požadovala 
vysvětlení, proč rada odmítla dotaci na 
zateplení domu s pečovatelskou službou. 
Zastupitelé se jednohlasně shodli, že o 
využití dotace rozhodne až nové 
zastupitelstvo po komunálních volbách. 
Na programu zasedání bylo ještě více 
bodů, ale vybrala jsem vám ty, o kterých 
si myslím, že vás zaujmou.                         
Do diskuse se přihlásil zastupitel pan 
Čížek, který označil nový chodník 
v Pejšově ulici za černou stavbu. 
Vyjmenoval několik zákonů, norem a 
nařízení, které při výstavbě nebyly 
respektovány.  Nevím, zda občany tolik 
zajímá, jestli je to černá stavba nebo ne. 
Jak jsem slyšela z okamžitých reakcí 
přítomných, pro ně je důležitější, že 
konečně mohou chodit po novém 
chodníku. 
Dále se dotyčný zastupitel zmínil o úniku 
peněz za stočné u domů, které se ještě 
nepřipojily ke kanalizaci. Hlavně ulice 
Alešova, Máchova a Purkyňova. Došlo 
k výměně názorů, starosta se snažil 
problém objasnit, ale ke konečné shodě 
nedošlo. 
Mylnou informaci o roznesení stočného 
u pouhých dvou domů v Husově ulici 
uvedla na pravou míru paní 
místostarostka výpisem o počtu 
přihlášených občanů v této lokalitě.  
Všechny přítomné ale šokovalo 
následující sdělení pana starosty o 
neoprávněném vybírání stočného u 
obyvatel zámku v období 2011 až 2014. 
V roce 2011 měl být zámek připojen 
k obecní kanalizaci a ode dne připojení 
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platí obyvatelé zámku stočné (vše je 
dokladováno u paní Hemzové na ÚMZ). 
Teď se zjistilo místním šetřením, že 
zámek připojen není! Úřad bude muset 
nájemníkům zámku vracet zpátky peníze 
v řádu desetitisíců! Po této informaci 
došlo opět k velké výměně názorů 
ohledně termínu "připojení" zámku, zda 
k němu došlo v roce 2011 nebo až v roce 
2012. Diskuse o termínu byla zbytečná, 
daleko důležitější by bylo spíš oznámit 
přítomným a nájemníkům zámku, kdo je 

za vzniklou situaci zodpovědný. Znovu se 

probíralo vybudování chodníku po pravé 
straně v ulici Komenského od křižovatky 
k autobusové zastávce u školy.  
Paní Krátká se ptala na opravu Tyršovy 
ulice a na kanalizaci ve Břešťanech. 
V Tyršovce se opraví střed ulice 
recyklátem. Ve Břešťanech dojde určitě 
ke zlepšení stavu vybudováním tlakové 
kanalizace. Odtok současného vyústění 
dešťové kanalizace je dost často ucpaný 
a musí se stále pročišťovat. 
Paní Karafiátová z Vyšínku upozornila na 
devastaci lesíka firmou, která buduje 
vodovod. Ořezávají větve stromů, 
zůstává po nich nepořádek a hrozí 
nebezpečí úrazu. Starosta sdělil, že je to 
proto, že si musí pracovníci firmy 
upravovat průjezd a cestu pro kamion 
s materiálem. Paní Karafiátovou ujistil, 
že osobně zkontroluje stav na místě a 
bude ji následně informovat o řešení 
situace.  
Paní Tomsová nesouhlasí s vysvětlením 
pana ředitele základní školy (článek ve 
Zlonickém zpravodaji srpen 2014) 
ohledně finanční situace kolem dotace 
na školu. Vyhrazuje si právo na autorizaci 
dalších vyjádření v tisku, týkajících se 
této kauzy. Pan ředitel přesto trvá na 

pravdivosti svého tvrzení a odvolává se 
na svědectví dalších dvou členů rady, 
kteří byli tehdejšímu jednání s paní 
Tomsovou přítomni. Závěr zasedání 
patřil vystoupení pana starosty 
Chocholy, který poděkoval všem 
zastupitelům za obětavou práci pro 
městys a těm, kteří kandidují, popřál 
mnoho úspěchů v blížících se 
komunálních volbách.  
Dovolte mi ještě malou připomínku. 
Děkuji všem, kteří hlasují – V POŘADÍ 
OBCÍ UŽ JSME DRUZÍ. 
http://www.czregion.cz/zlonice. 
 

 
PATŘÍ K NÁM  

/MARIE   GERINGOVÁ/   
                                                          
Břešťany, Tmáň, 
Vyšínek, Lisovice 

Poslední zastavení v historii a 
v současnosti -  tentokrát dvou 
přidružených obcí Vyšínku a Lisovic. 
 
VYŠÍNEK 
 
Z nejstarší historie obce. Původně, 
v době třetihor, byl Vyšínek jednou 
z menších sopek na Podřipsku.  
Ojediněle nalezené broušené kamenné 
nástroje svědčí o osídlení okolí dnešního 
Vyšínku již v mladší době kamenné. Mezi 
významné archeologické nálezy patří 
kostrové hroby ze starší doby bronzové 
(kultura únětická asi 2 tisíce let př.n.l). 
Hrob, nalezený v kamenolomu v roce 
1904, byl částečně zapuštěný do 
pískovcové skály, obsahoval skrčenou 
kostru na pravém boku, orientovanou od 

http://www.czregion.cz/zlonice
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jihu (hlava) k severu (nohy) s bronzovou 
jehlicí a náramkem. Dalších 6 hrobů bylo 
odkryto v roce 1910 – 2 kostrové, patřící 
kultuře únětické, a čtyři žárové, 
s náramky a nádobkami. Významný nález 
ze starší doby bronzové byl učiněn za 1. 
republiky. Hrob obložený kameny 
obsahoval skrčenou kostru s nádobkou, 
bronzovou dýkou, jehlicí, dvěma 
spirálovými náramky a čelenkou 
z bronzového plechu. Nález je uložen 
v Památníku Antonína Dvořáka ve 
Zlonicích spolu s nádobou z období 
stěhování národů (5. a 6. stol n. l.). 
První písemná zmínka o existenci osady 
je z roku 1263. U rybníka byla studánka 
s dobrou nakyslou vodou, zvanou 
„šamanda“. Později byla uzavřena a 
nahrazena studnou na návsi. Začátkem 
18.století tu jsou dvě usedlosti potažní a 
jedna chalupa, ve které od roku 1777 žije 
rod Jirkovských na statku č.1.   V 19. 
století došlo k této události:  
„V národním uvědomění poslali občané 
Zlonic, Břešťan a Vyšínku memorandum 
proti zatýkání českých národovců a 
poslali ho do Národních novin. Byli 
odsouzeni v Praze ke 14 dnům tuhého 
žaláře se dvěma posty. Rozsudek byl 
potvrzen i po dvou odvoláních a 
odsouzenci byli zavřeni ve slánské 
věznici“. Obce Lisovice a Vyšínek měly 
dříve společné vedení.    V roce 1960 
byla obec Vyšínek se 120 obyvateli 
připojena k obci Zlonice. Podle církve je 
přifařena na Vraný a Slaný, hřbitov je 
v Pálči. 
Dnes je Vyšínek vesnička se 126 
obyvateli, 47 domy a dvěma bytovými 
jednotkami ze 70. let. Zajímavostí je 
statek - Památkově chráněná historická 
zemědělská usedlost – bývalý panský 

dvůr. Nejstarší stavbou souboru je 
původní barokní sýpka z roku 1739. Na 
pěkné návsi je řada krásných vzrostlých 
stromů. 
 
LISOVICE 
 
Z nejstarší historie obce: v katastru 
Lisovice bylo objeveno několik lokalit, 
které dokládají osídlení od doby 
bronzové až do časného středověku. 
Oprávněně lze však soudit, že osídlení 
sahá až do mladší doby kamenné. 
Významné nálezy byly získány v roce 
1952 na polích směrem k Vyšínku. Na 
ploše asi 5,5 ha bylo zjištěno osídlení z 
mladší a pozdní doby bronzové (asi      1 
300 – 800 let př.n.l.), z doby laténské 
(3.stol. př. n. l.) s doklady výroby 
sapropelitových (švartnových) náramků, 
ze starší doby římské (1. stol. n.l.) a z 
doby slovanské ( 8.–9. stol.n.l.). Tyto 
nálezy jsou uloženy v PAD ve Zlonicích a 
ve Vlastivědném muzeu ve Slaném. V 
letech 1896 – 1897 prozkoumal J. 
Felcman ojedinělý hrob ze starší doby 
bronzové, několik hrobů ze starší doby 
římské (1. stol. n. l.)         a několik hrobů, 
patrně časně středověkých. Z nálezů, 
které jsou uloženy v Národním muzeu v 
Praze, je nejzajímavější bronzové vědro, 
které sloužilo jako popelnice. U silnice do 
Zlonic byla nalezena medaile císaře 
Commoda a „Na ladech“ byl nalezen 
stříbrný denár ze stejné doby. První 
dochované doklady dokazují existenci 
obce na počátku 14. stol., kdy se uvádí 
Dětřich (Dytrich) z Lisovic a další zmínka 
o Lisovicích je z r. 1380. Pak si osadu 
nebo její části předávali různí majitelé: 
páni z Telců, Bořita z Martinic, město 
Slaný, pražská kapitula, Třebíz, Klobuky, 
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Vraný…To vše během 14. až 17. stol., ale 
ještě roku 1867 se v Knize pro obec 
Lisovice píše o „Wranské vrchnosti“. 
Dvojí opis „narovnání“ mezi faráři z 19. 
století dokládá změny i ve farnostech. 
Věřící patřili v 17. století ke Dřínovu a po 
zrušení fary ve Dřínově ke Kvílicům. 
Nikdy nespadali pod farnost Zlonice. 
Na vznik názvu obce existují dva názory: 
ves čeledi Lisových nebo lisování vína. 
Roku 1887 měla obec 18 domů se 159 
obyvateli českými, náboženství 
katolického. V záznamech často figurují 
zástupci rodu Vopršalů, 
např.r.1886 najal dvůr Velký Páleč, 
r.1888 koupil jednu usedlost v dražbě, 
r.1893 postavili hospodu čp.25 u nádraží, 
při silnici od zlonického nádraží ke 
Dřínovu vlastnili cihelnu s produkcí 100 
tisíc výrobků za rok. Do roku 1920 měla 
obec Lisovice společné vedení s obcí 
Vyšínek. Obce musely požádat 
ministerstvo vnitra o 
zrušení tohoto svazku. Roku 1960 se 
Lisovice připojily ke Zlonicím. 
V současné době má obec 74 obyvatel, 
28 domků, obydlených stálými obyvateli, 
ale přibývají i noví usedlíci a chalupáři, 
kteří si zvelebují své domky. Náves s 
rybníčkem a opravenou kapličkou byla 
pěkná do doby, než vichřice roku 2003 
poškodila vzrostlé stromy. 
Sbírkový fond železničního muzea 
Zlonice - Lisovice zahrnuje zhruba 200 
exponátů a souborů. Mezi unikáty patří 
především sbírka šesti cukrovarských 
lokomotiv z let 1912 až 1955. Železniční 
muzeum je projektem zaměřeným na 
oblasti historie železniční dopravy, které 
nejsou obecně známé. Od roku 2007 
provádí revitalizaci dlouhodobě 
pronajatého bývalého venkovského 

sídla, ve kterém provozuje pravidelně 
přístupné expozice a průmyslovou 
malodráhu. Areál muzea se nachází 
v Lisovicích.  
 
 

 

 

              

 

 
KALENDÁRIUM 
/JANA TŮMOVÁ/ 

 

 
19. 9., 17.00  Beseda s Ivo Šmoldasem, 

          knihovna Zlonice, 
28. 9., 14.00  Historický den, prostranství 
                         u Památníku A. Dvořáka ve 
                         Zlonicích, 
5. 10., 18.00  Koncert v Památníku 
                         A. Dvořáka ve Zlonicích, 
10. a 11. 10.  Komunální volby, 
18. 10.            Hubertova jízda, Královice, 
18. 10., 9.00  Kočičí bazárek na podporu 
                         útulku pro kočky ve 
                         Vrbičanech, galerie  
                         Trouba, Slaný, 
24. 11., 19.00 Koncert Komorního 
                         orchestru Dvořákova kraje 
                          – Památník A. Dvořáka ve 
                          Zlonicích. 
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