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ZLONICKÁ PAVLAČ 
/MARIE GERINGOVÁ/ 

 

Lidi, slyšeli jste…  

►… že o odpověď 
na vaše dotazy ohledně pokácených 
stromů u bytovek jsem požádala přímo 
na radnici. Cituji: „Platany měly být 
pouze seříznuty při provádění 
ozdravného řezu. Bylo však zjištěno, že 
jsou silně poškozeny z důvodu zásahu 
pracovníků rozvodných závodů (po 
provedeném ořezu stromů kvůli drátům 
vysokého napětí), uvnitř byly duté a 
napadené chorobou. Protože ohrožovaly 
zdraví, život a majetek občanů, musely 
být odstraněny celé. Likvidaci doporučila 
odborná firma, která ozdravné řezy 
provádí. O odstranění břízy požádali 
občané bytovek. Bříza byla vzrostlá, 
zarůstala do chodníku, který zvedala a 
činila ho nebezpečným. Při poryvech 
větru hrozila vyvrácením či popadáním 
větví, stínila a listy znečišťovaly balkony.“ 
Jedna zpráva, která mě potěšila – bylo mi 
řečeno, že místo těchto stromů budou 
vysázeny nové s nižším vzrůstem. 
►… že jste se mě ptali, jak je to vlastně s 
restaurací Koruna a jaké změny se tam 
dějí. Opět cituji odpověď z radnice: 
„Nemovitost (Koruna) není ve vlastnictví 
městyse a tudíž ten nemá právo jakkoli 
komentovat využití soukromých prostor. 
Majitel nemovitosti požádal stavební 
úřad o změnu účelu užívání stavby.  
Změna užívání předmětné stavby byla 
stavebním úřadem povolena, neboť 
žadatel splnil všechny podmínky, které 
stanoví příslušný zákon (např. souhlasná 
vyjádření dotčených orgánů) a nebyl 
zákonný důvod žádost zamítnout. Koruna 

už není restaurace, ale herna, jejíž provoz 
bude řízen zákonnými předpisy. “  
►… že jsem se ve čtvrtek 15. března při 
nákupu v COOPu stala svědkem 
neobvyklé události. Dva vedoucí 
pracovníci Jednoty Kladno spolu s paní 
vedoucí COOPu Zděnou Průšovou 
předávali výhru zlonické občance.  Paní V. 
M. vyhrála v soutěži za své nákupy 
televizor. Byla to velmi příjemná chvíle, 
myslím si, že všichni přítomní této velmi 
aktivní zlonické seniorce výhru upřímně 
přáli a my paní V.M. gratulujeme. 
►… že když už mluvíme o COOPu, co 
říkáte, jak se vám líbí nové police na 
pečivo? Ano, máte pravdu na pohled 
pěkné. Hezký design, pečivo je chráněné 
před prachem, napoprvé trochu problém 
s ovládáním, ale to se člověk rychle 
naučí. Co mě a nejen mě mrzí, že jsou 
police proti těm bývalým vysoké. 
Několikrát jsem byla svědkem, že 
zákazníci menšího vzrůstu jednoduše 
nedosáhli na chleba. A jak se líbí nová 
police prodavačkám? Žádné velké 
nadšení jsem nezaznamenala. Všimla 
jsem si, že doplňování pečiva do této 
nové police jim zabere více času a je 
nešikovně řešené.  
►… že se mě ptalo několik obyvatel 
bytovek, kteří mají zahrádky za bývalou 
cihelnou, kdo a proč tam najednou staví 
betonovou zeď. Ptala jsem se na radnici 
a bylo mi řečeno, že zeď staví majitel 
areálu bývalé cihelny a ohrazuje si tím 
svůj pozemek proti vniknutí. Stavba je 
povolena stavebním odborem Úřadu 
městyse Zlonice. Takže tolik pro 
vysvětlení. 
►… že v úterý 27. března krátce před 
čtvrtou hodinou ranní vyjížděli slánští a 
kladenští profesionální hasiči za pomoci 
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dobrovolníků ze Zlonic a Smečna 
k požáru ve firmě F. X. Meiller 
v Netovické ulici ve Slaném. Požární 
poplach byl vyhlášen v důsledku 
vzplanutí ohně v jednom z provozů. 
V lakovně, kde se nacházejí i vypalovací 
pece a filtry, došlo k zahoření. Ve 4:17 
byla provedena lokalizace, ve 4:38 
likvidace ohně. Prostory hasiči následně 
odvětrali přetlakovou ventilací. Prostory 
byly navíc silně zakouřené.  Škody byly 
vyčísleny na 350 tisíc korun. 
►… že na stránkách městyse je opět 
uveřejněna anketa. Tentokrát se týká 
transparentního účtu. Anketa obsahuje 
pět otázek. Transparentní účet sleduji 
pravidelně: 4,9%, nepravidelně 0%:, 
výjimečně: 0%, vím, že ta možnost je, 
ale nevyužívám: 80,5%, nevím, že 
existuje: 12,2%. 
►… že stav konta na nové zlonické zvony 
je u KB 25.559,- Kč a u České spořitelny 
375.061,- Kč. Celkem na obou účtech je 
400.620,- Kč. 
 ►… že řada rodičů i učitelů v posledních 
dnech řeší, jak je to vlastně s domácími 
úkoly.   Co je správně? Máme je brát jako 
zbytečnost, protože děti se mají 
především učit ve škole, nebo naopak 
brát domácí úkol jako potřebnou součást 
výuky? V diskusním duelu zazněly mimo 
jiné dva protichůdné názory. První názor 
byl - „Na domácích úkolech není nejhorší 
to, kolik času jimi s dětmi trávíme, ale to, 
že často musíme dětem vysvětlovat 
něco, co si musíme sami předtím 
nastudovat. Ne každý rodič to může pro 
své děti dělat a jen se tím prohlubují 
sociální rozdíly.“ Naproti tomu druhý 
názor byl opačný -  „Spolupráce škola a 
rodiče by měla být především o důvěře, a 
nemyslím si, že by školy žáky zadáním 

úkolů zbytečně zatěžovaly. Podle mne by 
se měli občas rodiče zamyslet nad svým 
přístupem a požadavky, které na školu 
mají.“ Já osobně se přikláním k druhému 
názoru.  Také jsem učila a vím, že pokud 
jsou domácí úkoly zaměřeny pouze na 
opakování a procvičení učiva, není 
problém, aby si je děti vypracovaly samy. 
Rodiče pak úkol pouze podepíší.  
Tak jak to tedy s těmi domácími úkoly je? 
Zeptáme se nadřízeného orgánu, kterým 
je školní inspekce. Česká školní inspekce 
tvrdí, že pokud jsou ve školním řádu 
úkoly zakotvené, žáci se jejich plnění 
vyhnout prostě nemohou. 
►… že jsem dostala několik hyacintů a 
narcisů, ale nevěděla jsem, co s nimi po 
odkvětu. Tady je rada -  narcisy i hyacinty 
po odkvětu už nezaléváme. Stvoly 
s odkvetlými květy odřežeme, 
ponecháme jen zelené listy, které 
posléze zežloutnou a zvadnou. To ale 
neznamená, že rostlina odumírá. Veškerá 
výživa z listů se jen přesune do cibule, 
kterou nyní můžeme vyjmout, očistit od 
zeminy a nechat odpočívat na suchém 
místě až do začátku podzimu, kdy ji opět 
zasadíme. 
 
 
VZPOMÍNÁME 

Letos 4. června už to bude 
10 let, kdy nás navždy 
opustila paní Vendulka 
Jirátová. Kdo jste ji znali, 
prosíme, věnujte jí tichou vzpomínku. 
Děkujeme.   
 
Marie Geringová a Anna Samuelová s 
rodinami  
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ZHODNOCENÍ VOLEBNÍHO OBDOBÍ 

/JAN TŮMA/ 

 
V roce 2018 nás čekají další komunální 
volby do obecního zastupitelstva, a tak je 
čas ohlédnout se a zrekapitulovat, co se 
podařilo a na čem je ještě potřeba 
zapracovat. Bylo by naivní a neseriózní 
tvrdit, že se nám podařilo vše, co jsme 
chtěli a co jsme si předsevzali. Ale 
abychom začali pozitivně, shrnu nejdříve 
úspěchy.  Daří se nám zlepšovat 
prostředí a vybavení ZŠ a MŠ. Díky 
energetickým úsporám můžeme vytvářet 
důstojné místo pro vzdělávání našich 
dětí. Vybavení nám „závidí“ leckterá 
městská škola. Samozřejmě je to i díky 
úspěchům v získávání dotací a spolupráci 
s okolními obcemi (nové dílny, kuchyň, 
toalety, učebny, zázemí pro pedagogy, 
šatny aj.). Aktivně podporujeme 
spolupráci organizací, které smysluplně 
naplňují volný čas dětí a vedou je 
k nejrůznějším zájmům, jak sportovním, 
tak uměleckým.  Nezapomínáme na naše 
seniory a to nejen tím, že vylepšujeme 
jejich prostředí v DPS, ale pořádáme pro 
ně také akce a kurzy. Samozřejmě nejen 
pro ně, zúčastnit se mohou vždy všichni 
občané. Jedná se o Volnočasovou 
univerzitu, odpolední hudební 
vystoupení, přednášky. Podporujeme 
všechny, kteří aktivně přispívají 
k lepšímu životu ve Zlonicích a to nejen 
finančními prostředky, ale organizační 
pomocí, materiálním vybavením a 
oceněním jejich práce, kterou vykonávají 

zdarma ve svém volném čase. Pravidelně 
pořádáme sbírky pro potřebné, jak lidi, 
tak čtyřnohé mazlíčky. Dali jsme 
možnost všem přidruženým obcím 
podílet se na rozvoji svých částí, podílet 
se na rozhodnutích, kam investovat 
společné prostředky. Děláme maximum 
pro informovanost občanů nejen 
prostřednictvím moderních cest 
(internet, SMS), ale také tištěnou 
podobou, aby se informace dostaly ke 
všem, kteří o ně mají zájem. Nebojíme se 
kritiky, nezabraňujeme opozičním 
názorům, ale argumentujeme, hledáme 
cesty a nikoliv pomluvy a senzace. 
Investujeme do zkrášlení našeho 
městyse a okolních obcí. Opět díky 
dotačním titulům jsme vybudovali 
vodovod, nyní se začíná se stavbou 
kanalizace v Břešťanech a Tmáni. 
Opravujeme chodníky a budujeme nové. 
I když zde si i my uvědomujeme, že 
tempo je pomalé, jelikož finanční 
prostředky nejsou neomezené a díky 
velkému množství podaných žádostí o 
dotace musíme mít dostatek finančních 
prostředků na spoluúčast v těchto 
projektech. A to máme. Hospodaříme 
tak, abychom obec nezadlužovali.  
A nyní na čem je ještě potřeba dále 
pracovat? Po snaze nabídnout obecní 
byty k vlastní rekonstrukci jsme dospěli 
k názoru, že nejlepším vlastníkem budou 
sami nájemníci, kteří se stanou majiteli. 
Tím nebudeme bránit slušným občanům, 
kteří chtějí lepší bydlení a jsou ochotni 
pro to něco udělat a nejen čekat, až se o 
ně zase někdo postará. Toto téma je 
dlouhodobě přetřásáno a záměrně 
zneužíváno k nenávistné propagandě. 
Všechny dosavadní kontroly, které přišly 
po nejrůznějších udáních, konstatovaly, 
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že nedošlo nikdy k pochybení a tento 
dlouhodobý záměr je v souladu 
s právními předpisy. Nechceme žádné 
překotné řešení, a proto se na privatizaci 
bytového fondu pracuje již zhruba dva 
roky a práce nekončí. Taktéž 
transparentní účet má své nedostatky. 
Tento slib plníme zatím formou 
zveřejnění plateb, které připravuje 
finanční komise. Díky ochraně osobních 
údajů jsme nemohli zveřejnit účet jako 
takový. Nemáme, co tajit. Jen 
organizační náročnost způsobuje, že ne 
vždy jsou informace na webových 
stránkách zcela aktuální. Zde vidíme, že 
máme na čem pracovat a musíme najít 
lepší a zákonnou cestu k otevřenému 
transparentnímu účtu. Podobný problém 
je i se smlouvami, kde jsou osobní údaje 
a dále hrozí prozrazení obchodního 
tajemství jednotlivých firem, takže může 
dojít k jejich znevýhodnění. Je to složitá 
otázka, ale každý občan má podle zákona 
právo na informace a může si je vyžádat. 
Jen nelze plošně pověsit na webové 
stránky úplně vše. A není to ani 
v administrativních silách. Jelikož taková 
agenda by vyžadovala další pracovní sílu.  
A na závěr pár slov o úspěchu, kterého si 
opravdu vážíme. Ve spolupráci 
s koaličním partnerem ČSSD jsme 
vytvořili pozitivní pracovní klima, které 
přispívá k rozvoji našeho městyse. 
Nemusíme mít vždy stejný názor, ale po 
otevřené diskuzi ctíme dohody, 
spolupracujeme a jak se lidově říká - 
neházíme si klacky pod nohy. Jsem 
přesvědčen, že i občané Zlonic vnímají 
klima na radnici pozitivně. Spolupráce je 
základem úspěchu. Jsme připraveni ke 
spolupráci i pro příští volební období, ve 
kterém bychom rádi pokračovali 

v započaté práci a samozřejmě zúročili 
dosavadní zkušenosti. 

 
 
VOLNOČASOVÁ UNIVERZITA  

7. lekce - NEBOJME SE ŠICÍHO STROJE 
už máme náhradní termín šití se 
Světlanou Kopeckou, tak pro ty z vás, 
které ještě váhají, krátké pozvání: 
 
25.dubna, 17:00 hodin 
Zahálí vám doma šicí stroj a rády byste 
to milé dámy změnily? Je tu pro vás další 
kurz Volnočasové univerzity Základy 
práce na šicím stroji. Pro začátek ušijeme 
kapsičku - třeba na kosmetiku nebo jako 
příruční penálek, abychom se naučily 
ovládat šicí stroj. Pokud budete chtít 
pokračovat dál, řekneme si co se střihy, 
jak na ně a kde je vzít, domluvíme se na 
dalším výrobku - doporučovala bych 
třeba jednoduché kraťásky apod. - to vše 
po domluvě. Na první schůzku si přineste  
2 x 30 cm bavlněné látky a barevně 
odpovídající zip a špulku polyesterových, 
barevně odpovídajících nití, nůžky, 
gumovací propisku (používám místo 
krejčovské křídy, řekneme si proč). Kdo 
má doma šicí stroj, vezme ho s sebou, 2 - 
4 šicí stroje mohu zapůjčit. 
 
8. lekce - PŘEDNÁŠKA O BEZPEČNOSTI  
lektor P. ŽEBRO,  15. května ,17:00 
Poslední kurz volnočasové univerzity s 
příslušníkem policie vás upozorní na 
rizikové chování, zaměří se na prevenci a 
předvídání krizových situací. 
 
Během tohoto kurzu budou oceněni i 
nejpilnější kurzisté. 
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ROZHOVOR  
/LENKA FIALOVÁ/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hanu Srbkovou většina „zloničáků“ 

zná. Dlouho ve Zlonicích žila, několik let 
učila na zdejší základní škole. Její nadšení 
pro přírodu a všechno živé bylo dobře 
známé. Vystudovala Přírodovědeckou 
fakultu UK, pracovala v NP Šumava, 
absolvovala Canisterapeutický výcvik na 
UP Olomouc. V roce 2009 si pořídila psí 
kamarádku, za pár let jsme se k ní chodili 
mazlit se štěňátky…  
Psi se postupně stali její hlavní pracovní 
náplní.  
Musím říct, že i když je na ulici občas 
vídám, nikdy mě nenapadlo zamyslet se 
nad tím, jak probíhá jejich výcvik. Řeč je 
o asistenčních psech. Hanka se jejich 
výcviku věnuje, a proto jsme si povídaly 
o tom, co všechno tahle práce obnáší. 
Pokud byste se chtěli dozvědět více nebo 
si třeba jen prohlédnout fotografie, 
zadejte některý z následujících odkazů: 

http://www.pestra.cz/  

https://www.facebook.com/Pestra.psiasi
stence/ 

https://www.youtube.com/watch?v=lU0
XrZpvtEM&feature=share  
 

 
Jak ses k téhle práci dostala? 
 Může za to šťastná náhoda. V době, kdy 
jsem odcházela ze školství, hledali 
v Pestré společnosti o.p.s trenéra 
asistenčních psů. Odpověděla jsem tedy 
na inzerát, absolvovala pohovor, 
navštívila tréninkový den s klienty a 
vyzkoušela si práci se psy ve výcviku. A 
nakonec to všechno klaplo ;-) 
Jak dlouho se výcviku psů věnuješ?  
Všechno začalo tím, že jsem si v roce 
2009 pořídila fenu bernského 
salašnického psa. Začala jsem 
navštěvovat psí školku, různé semináře a 
výcvikové pobyty. Složily jsme společně 
základní zkoušky a posléze i zkoušku 
canisterapeutickou. Postupně jsem 
začala cvičit štěňátka v psí školce Elsa a 
jako výcvikář jsme se účastnila psích 
táborů a víkendů. Asistenčním psům se 
věnuji od listopadu 2016, kdy jsem přišla 
do Pestré.  
Kolik psů už jsi cvičila? Pro jaké klienty?  
Předávala jsem dvě 
fenky. Fanynka byla 
připravována jako 
asistenční 
canisterapeutický 
pes k holčičce 
s DMO. Bohužel se nepodařilo sžívání v 
rodině a Fanynka se ke mně vrátila. 
Shodou okolností se na nás obrátil 
Hospic svatého Lazara v Plzni, kde sháněli 
canisterapeutického psa. Nyní má 
Fanynka úžasnou paničku 
ergoterapeutku Vlaďku a chodí s ní „do 
práce“. Dělá tak radost klientům hospicu 
– ať už vzájemným kontaktem, hrou 
nebo polohováním na lůžku. Druhou 
fenkou je labradorka Laura, která je 
v rodině Ondry. Ondra má omezenou 

http://www.pestra.cz/
https://www.facebook.com/Pestra.psiasistence/
https://www.facebook.com/Pestra.psiasistence/
https://www.youtube.com/watch?v=lU0XrZpvtEM&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=lU0XrZpvtEM&feature=share
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pohyblivost těla a Laura mu pomáhá 
podávat spadlé věci. Dále spolu polohují 
a prohřívají tak před cvičením nohy a 
ruce. Díky Lauře se Ondra učí mluvit 
hlasitěji a vůbec pracovat se psem – 
manipulace s pamlsky a předměty, 
zapínání obojku, vodítka či dečky 
napomáhá rozvíjet jemnou motoriku. 
Nyní mám ve výcviku fenku Kessy pro 
mladou slečnu s PAS a pejska Chesse pro 
mladého muže na vozíku. 
Jak se psi k výcviku vybírají?  
V současné době spolupracujeme 
s několika chovatelskými stanicemi, kde 
nám chovatelé pomáhají s výběrem 
vhodných štěňat. Štěňátka jsou přibližně 
rok a půl ve výchově doma u 
dobrovolníka a během této doby chodí 
na pravidelné tréninky. Štěňátka 
sledujeme, a pokud projdou zdravotními 
i povahovými testy, pokračují pak 
k trenérovi do výcviku. 
Od kolika měsíců je možné psa cvičit k 
asistování? 
Pejsek se připravuje od štěňátka, důležitá 
je hlavně důkladná socializace – pes musí 
být zvyklý na běžný provoz doma i ve 
městě, na lidi i zvířata, na dopravní 
prostředky. Tuhle velice důležitou část 
„výcviku“ pro nás dělají dobrovolníci – 
vychovatelé. Je to práce náročná a 
přitom nesmírně užitečná. Všem 
vychovatelům patří velký dík. Přibližně 
v roce a půl začíná speciální výcvik, kdy je 
pes u trenéra a učí se speciální cviky pro 
konkrétního klienta. V této době už se 
pes i jeho budoucí páníček pravidelně 
setkávají jednou měsíčně na společných 
trénincích. Pes tak po ukončení výcviku 
nejde k neznámé osobě, ale k člověku, se 
kterým už má vytvořený přátelský vztah. 
 

Existují nějaké psí rasy, které se k 
asistenčnímu výcviku nehodí?  
Všeobecně jsou to plemena, která nejsou 
příliš kontaktní k člověku nebo plemena 
krátkověká a plemena s loveckými pudy.  
Jak dlouho trvá výcvik? 
Výcvik asistenčního psa trvá přibližně 
dva, dva a půl roku (do roku a půl 
výchova a speciální výcvik 8-10 měsíců). 
Co všechno s pejskem absolvuješ, než ho 
předáš klientovi? Potřebuješ nějaké 
speciální pomůcky? 
První měsíc si se psem na sebe zvykáme 
a utváříme si vzájemný vztah. Psa beru 
do různých prostředí jak v přírodě, tak ve 

městě. Jezdíme 
metrem, tramvají, 

autobusem. 
Trénujeme základní 

poslušnost 
(přivolání, chůze na 

vodítku, odložení). Postupně přidáváme 
speciální cviky např. držení a podávání 
předmětů, pomoc při svlékání oblečení, 
podávání prádla z pračky, polohování, 
chůze vedle vozíku... Do práce se psem 
postupně zapojuji klienta a členy jeho 
rodiny. Vždy vycházíme z potřeb klienta a 
jeho možností, které zjišťujeme na 
prvních schůzkách a průběžně je 
revidujeme. K výcviku pak vybírám 
konkrétní předměty, které klient používá 
(např. typ telefonu a konkrétní 
vyzvánění). Pro klienty na vozíku je třeba 
psa připravit tak, aby je bezpečně 
doprovázel, podával předměty vhodným 
způsobem a byl na vozík zvyklý. 
Vídáš pejska i po té, co ukončíš výcvik a 
on odejde k rodině? 
Předáním psa naše spolupráce nekončí. 
Čekají nás společné tréninky, kde 
procvičujeme potřebné cviky. Dále se 
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setkáváme na rekondičním pobytu, kde 
máme možnost s klientem pracovat 
intenzivněji. Vidět, jak pes umožňuje 
klientovi samostatnější život, je velkou 
odměnou pro všechny, kteří k tomu 
napomáhají. 
Jsou velké rozdíly ve výcviku? Nebo 
existuje nějaký základ výcviku společný 
pro všechny asistenční psy? 
Základem je správná socializace, jak jsem 
uvedla již dříve. Naši psi žijí už od štěněte 
v rodinách (nejprve u vychovatelů a pak 
u trenéra), takže se přirozeně učí 
vhodnému chování v bytě. Všichni psi se 
pak učí základní poslušnost, ale i zde 
mohou být rozdíly například v tom, u 
které nohy pes chodí. Podle možností 
klienta se přizpůsobuje výcvik psa i 
v oblasti povelové techniky a posunků. 
Konkrétní cviky se liší podle potřeb 
klienta (např. podávání předmětů, 
signalizace zvuku, vodění, pomoc při 
svlékání, manipulace s končetinami 
klienta, pomoc při záchvatu). 
Společností, které se věnují výcviku 
asistenčních a vodicích psů je mnoho a 
liší se od sebe v různých oblastech. 
V čem je Pestrá jedinečná?  
V tom, jak se stará o své klienty – 
poskytujeme registrovanou sociální 
službu. To zahrnuje například 
poradenství, individuální plánování, 
podporu během celé doby spolupráce. 
Umožňujeme klientům společná 
setkávání (tréninkové dny, rekondiční 
pobyty, Pestrý bál, vánoční večírek). 
Spolupracujeme s klientem už během 
výcviku psa. Možná vám přijde zvláštní, 
že tyto věci zdůrazňuji, ale ona to 
bohužel není samozřejmost. 
Jako jediní v ČR máme mezinárodně 
akreditovaný bezkotcový výcvik – psi žijí 

již od štěněte v rodině vychovatele a 
posléze trenéra a ne v kotcích.  
Dále máme vytvořenou síť dobrovolníků, 
kteří vychovávají budoucí asistenční 
pomocníky a přiloží ruku k dílu, když je 
třeba. 
Popisovala jsem, jak to chodí u nás 
v Pestré; v jiných společnostech to může 
být hodně jinak. Nějaká jednotná 
pravidla totiž neexistují (tedy alespoň 
zatím ;-) 
Děkuji za rozhovor a přeji stále stejné 
nadšení pro tuhle záslužnou práci   
 
 
 
TRADIČNÍ SBÍRKA PRO BOUCHALKU  

 

Šance pro slušné ve spolupráci s Úřadem 
městyse Zlonice a psím útulkem 
Bouchalka vyhlašuje sbírku 
chovatelských potřeb a krmiva pro psy. 
Sbírka se uskuteční v pátek 27. dubna 
od 14.00 do 17.00 v zasedací místnosti 
Úřadu městyse Zlonice. Přinést můžete 
psí granule, konzervy, pamlsky, nové i 
použité obojky, vodítka, hračky, míčky, 
hřebeny, pipety proti klíšťatům a 
blechám, deky a jiné chovatelské 
potřeby. 
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OKÉNKO DO PŘÍRODY 

/NOS-NEZÁVISLÁ ORNITOLOGICKÁ SKUPINA 
SKLENIČKOVI/ 

 

 
Škodná v našem okolí 
Jak jsme se v únorovém čísle zmínili, 
nepozorujeme pouze ptactvo, ale faunu 
kompletně. Proto se dnes zmíníme o 
dalším savci, jenž žije v naší blízkosti.  Jde 
o lišku obecnou, která patří mezi 
nejrozšířenější divoce žijící zástupce 
psovitých šelem. Je to takřka neviditelný 
lovec, neboť velmi dbá na svoji 
bezpečnost a pohybuje se v terénu velmi 
důmyslně. Přestože dává přednost 
hustým lesním porostům, v našem okolí 
se spokojila křovinatou roklí, remízky a 
rákosím. S velkou oblibou se zdržuje v 
blízkosti stohů, které jí jednak poskytují 
vhodný úkryt při nepříznivém počasí a 
také dostatek potravy v podobě hrabošů. 
Liška je dlouhá až 90 cm, váží přibližně 
13 kg a v kohoutku měří kolem 40 cm. V 
zimním období působí mohutným 
dojmem, protože je v zimní rezavé srsti a 
má dlouhý huňatý ocas půl metru 
dlouhý, na jehož konci svítí bílá špička (v 
myslivecké hantýrce se mluví o „květu“).  
Spodní část těla je též bílý, černě má 
zbarvené pouze tlapky a zadní strany uší. 
Liška si potravu obstarává hlavně v noci, 
má výborný čich a sluch, trpělivě 

vysedává u vyhlídnuté dírky v zemi a 
čeká na svoji kořist. Hraboše se zmocní 
jedním skokem, je pružná jako kočka. 
Neloví pouze hraboše, ale plení hnízda 
koroptvím, nepohrdne malým zajíčkem, 
u vody jsou jí vhod kachny a ondatry. V 
době, kdy má mláďata, si troufne i na 
mladá srnčata. 
Liščí nora je v zemi vyhrabané obydlí, 
které má několik chodeb. Bývá 
vyhrabána do svahu a musí být chráněna 
před přímým větrem. Liščí říje probíhá od 
ledna do března, tzv. kaňkování, a lišák 
následuje samici do jejího brlohu. 
Březost lišky trvá kolem 50 dní, rodí se 
slepá mláďata (většinou 4 – 5 liščat) 
porostlá šedou srstí. Lišák se stará o 
dostatečný přísun potravy, liška pečuje o 
potomky a šest týdnů kojí. Během 14 
dnů liščata prohlédnou a v květnu se 
poprvé odvažují opouštět noru. V druhé 
polovině léta se osamostatňují, a pokud 
mají po celé léto dostatek potravy, na 
zimu jsou již k nerozeznání od svých 
rodičů. Liška se dožívá až 12 let. 
Díky skrytému způsobu života i přes 
každoroční lov lišek její populace stále 
vzrůstá. V minulosti se hojně užívalo 
pastí a otrávených návnad, v současnosti 
jsou všechny tyto způsoby lovu 
nezákonné. Při výskytu vztekliny a 
prašiviny, kterou bývala liščí populace 
zasažena, a která regulovala jejich počet, 
byl zaveden program očkování lišek proti 
vzteklině kladením návnad, obsahující 
imunizační vakcínu.  
Podle myslivců je liška přemnoženou 
zvěří a je povolen její celoroční odstřel. 
Odborníci uvádí, že únosný stav je jedna 
liška na 500 ha, počet lišek v některých 
honitbách je až dvacetkrát vyšší! 
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ZAJÍMAVOSTI  Z HISTORIE 

/MARIE GERINGOVÁ/ 
 

ŽOFIE CHOTKOVÁ - DCERA 
VILEMÍNY KINSKÉ Z VCHYNIC A 
TETOVA – JEJÍ KRUTÝ OSUD… 
 
Na zámku Konopiště, které bylo 
rodinným sídlem Františka Ferdinanda 
d'Este a jeho manželky Žofie Chotkové, 
se letos slaví 150. výročí narození 
zámecké paní. Žofie Marie Josefína 
Albína, roz. hraběnka Chotková z 
Chotkova a Vojnína, se narodila 1.března 
1868 ve Stuttgartu. Její matkou 
byla Vilemína Kinská z Vchynic a Tetova a 
jejím otcem hrabě Bohuslav Chotek, 
který se angažoval ve službách 
Habsburků. Žofie rozhodně nebyla 
jedináčkem. V manželství Bohuslava s 
Vilemínou se narodilo celkem devět dětí 
– Wolfgang, Zdena, Marie Pia, Karolína, 
Žofie, Terezie, Oktavie, Marie Antonie a 
Marie Jindřiška. Rodina při svých 
pobytech v Čechách žila převážně na 
zámku ve Velkém Březně. Do vyšší 
společnosti byla Žofie uvedena poprvé v 
roce 1885, když jí bylo 17 let. Tehdy, 10. 
února roku 1885 na plese Marie Valerie, 
dcery císaře Františka Josefa I., se Žofie 
poprvé setkala s o pět let starším 
Františkem Ferdinandem, kterému 
věnovala tanec. Po smrti své matky 
vstoupila v roce 1888 do služeb ke dvoru 
arcivévodkyně Isabely z Croy, manželky 
rakouského arcivévody a těšínského 
vévody Bedřicha Rakousko-Těšínského, 
kde působila jako dvorní dáma. Právě 
tady se dále setkávala s příslušníky 
habsburského rodu a také s Františkem 
Ferdinandem. Letmé přátelské 
seznamování se na začátku 90. let 

změnilo v opravdovou lásku, kterou však 
vzhledem k postavení obou bylo nutno 
tajit.  
O jejich vztahu tak dlouho vědělo jen 
málo nejbližších lidí, ovšem čím více 
jejich city sílily, tím více vztah vyplouval 
na povrch. Při četných návštěvách si toho 
po čase všimla i arcivévodkyně Isabela. 
Nejdříve jejich vztah viděla jen jako 
nevinnou, krátkodobou pletku, ovšem po 
jisté době tomu chtěla učinit přítrž. Při 
jedné z návštěv Františka Ferdinanda v 
roce 1898 vyhrožovala, že o jejich 
absurdním a nanejvýš nevhodném 
poměru poví císaři. František Ferdinand a 
Žofie věděli, že takto to dál nejde. 
František Ferdinand se ke vztahu s Žofií 
svému strýci a císaři přiznal, ovšem přes 
císařův nesouhlas se jí nehodlal vzdát. 

Oba museli přečkat další rok, během 
něhož se mnozí snažili tento nestejně 
urozený a nevhodný pár rozdělit. 
František Ferdinand i Žofie si tak museli 
mnohé vytrpět, ale odolali. František 
Ferdinand musel složit tzv. renunciační 
přísahu. Žofie tak věděla, že kvůli 
morganatickému sňatku nikdy nebude 
císařovnou, ale jen manželkou císaře a 
jejich děti nebudou mít právoplatné 
postavení na dvoře, ani nárok na trůn. 
Vysněná svatba se však konala, a to 1. 
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července roku 1900, i když bez hostů 
císařského dvora, kteří svatbu 
bojkotovali. Císař tehdy Žofii povýšil na 
kněžnu a o devět let později jí udělil titul 
vévodkyně z Hohenbergu. Císařovnou a 
svému manželovi rovnou se však nikdy 
stát nemohla. Navíc i po svatbě nemohla 
svého manžela oficiálně doprovázet a 
různé ústrky je doprovázely i nadále. 
Proto trávili i se svými třemi dětmi 
nejvíce času na svých panstvích, v 
Čechách především na Konopišti. Žofie 
byla svému manželovi vždy oporou, 
především kvůli jeho tuberkulóze. Též ho 
uklidňovala, jelikož byl hluboce uražen 
ústrky a naschvály, které museli manželé 
nadále strpět. O císařský titul jí však 
nešlo. Sňatek s milovaným mužem byl 
pro ni hlavním splněným snem, stejně 
jako šťastná rodina. Sám František 
Ferdinand napsal v dopise pro svou 
matku, že mu Žofie byla "oporou, 
přítelkyní, manželkou, matkou, vším jeho 
štěstím...". Po jeho boku chtěla Žofie stát 
i při vojenských manévrech v Sarajevu. 
Oba tak využili první příležitosti po 14 
letech od svatby, kdy konečně mohli na 
veřejnosti vystupovat bok po boku. Byla 
to jejich první, ale také poslední společná 
cesta. 28. června roku 1914 na ně byl 
spáchán atentát, při kterém Žofie se 
svým mužem zahynula. Bylo ji 46 let. Na 
jejich náhrobku na rodinném zámku 
Artstetten pak stojí: „Svázáni svazkem 
manželství, spojeni stejným osudem“.  
 
 

 
 
 
 

JARO SE BLÍŽÍ A S NÍM SPOJENÝ 
ÚKLID 

/TOMÁŠ SMETANA/ 
 
Podivuhodná zima, jakou jsem snad zažil 
prvně ve svém životě, je za námi. Stejně 
jako každý rok se po oblevě sněhové 
nadílky (žádná velká nebyla) vynoří 
spousta odpadků, které bude nutné 
z veřejně přístupných prostranství 
uklidit. Nejde však pouze o odpadky, ale 
také o různé posypy či nánosy bahna 
apod. Stejně jako někdo dělá jarní úklid 
ve svém šatníku, tak i obec by měla 
prokouknout. Náš starosta s oblibou u 
svých příspěvků přidává větu „… a třiďte 
odpad!“. Ano, odpad patří do popelnic 
nebo skládkový dvůr, kam jej máme 
možnost všichni uložit. Máme však 
možnost pomoci i s jarním úklidem a 
nejen s ním. Když už dokážeme 
lamentovat nad žalostným stavem 
chodníků a cest, tak se pojďme pokusit 
mít obec alespoň čistou. Mnozí 
namítnou, že to není jejich věc. Je a není. 
Obec jistě disponuje patřičnou 
technikou, s jejíž pomocí největší část 
úklidu provede. My občané však také 
můžeme přiložit ruku k dílu. Zamést si 
před svým domem, sebrat pár odpadků 
nebo ostříhat přeschlý keř jistě nikoho 
nezabije, vždyť vzhled nejbližšího okolí 
mého domu je i má vizitka. Odkazovat se 
na služby obce můžeme, avšak „pracovní 
četa“ nemůže být všude a vše stačit. 
V jarním období, v době úklidu a úpravy 
vegetace, bychom museli počet těchto 
pracovníků výrazně zvýšit, aby bylo 
možné obsáhnout vše, co je nutné. I 
tehdy by se ale jistě našli jedinci, kteří by 
poukazovali na nedostatky. Zlonice -  to 
nejsou jen Zlonice, ale i čtyři spádové 
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obce, ve kterých chtějí mít také čisto. Já 
sám uklízím nejen na jaře ale po celý rok, 
stejně tak se starám o zeleň před a za 
svým domem. Dost možná by mi to 
mohlo být „ukradené“, vždyť se jedná o 
obecní pozemek. Ale není! Chci mít před 
svým domem pořádek a hezké prostředí. 
Proto také sekám trávu na obecním pod 
svým pozemkem a mám radost, když to 
vypadá přinejmenším hezky. Proč to vše 
zmiňuji? V poslední době si mnoho lidí 
zvyklo spíše kritizovat, odkazovat se na 
jiné a v uvozovkách se zbavit toho, co 
v minulosti bylo pro každého 
samozřejmostí. Jaký to kontrast právě 
s dobou mého mládí.  
Dost možná 
jsem věci vnímal 
jinak - dětským 
zrakem, a proto 
se mi Zlonice 
zdály krásné.  
Bylo více tzv. plácků na hraní, více 
přírodních zákoutí a především více 
pospolitosti. Akce typu Z měly něco do 
sebe. Lidé nejenže udělali spousty práce, 
ale taktéž se u toho pobavili. Ještě teď 
mám před očima výstavbu chodníků 
v Pippichově ulici, výstavbu řadových 
garáží v téže ulici nebo výstavbu BČS. 
Dnes většina lidí pouze bydlí. Skutečně je 
tomu tak. Většina těchto prací je 
zadávána odborným firmám a náležitě 
zaplacena. Dnes je mnohým zatěžko 
sebrat i upadlý papírek a dát jej do 
příslušné nádoby. Někteří, snad ve snaze 
ušetřit, se neštítí ani odpad v pytli hodit 
do nejbližšího křoví. A pak jsou tu 
skupinky především mladých lidí, kteří se  
 
 

na svých oblíbených místech (bývalá 
vodárna nad koupalištěm, náměstí nebo 
bývalá plovárna) věnují svým 
„bohulibým“ činnostem, při nichž po 
nich zůstává hromada neuklizeného 
odpadu. Vím, že je doba těžká, že se to 
tzv. nenosí, ale nebojme se podobné 
živly na špatné chování upozornit. 
Nebojme se upozornit příslušné úřady na 
porušování OZV a známe-li jména 
vandalů, sdělit je. Tohle přece není 
žádné udavačství, ale krok k zamezení 
dalšího podobného jednání. V  případě 
apatie budeme stále svědky rostoucího 
počtu černých skládek a narůstajícího 
odpadu hyzdícího naši obec.  
Zameťme si každý před svým prahem…  
 

KALENDÁRIUM 
25. 4., 17:00 - Kurz VU – Nebojte se 
šicího stroje 
27. 4., 14:00 – 17:00 - Sbírka pro psí 
útulek Bouchalka, zasedací místnost 
úřadu 
30. 4., 17:00 - Pálení Čarodějnic, 
Sokolovna Zlonice 
1. 5., 9:00 - Tour de Kids, Lesopark Háje 
Slaný 
3. 5., 17:00 - Koncert a přednáška o 
Dvořákových skladbách, PAD Zlonice 
8. 5., 9:00 - VI. Slavnosti Městyse 
Zlonice, hřiště SK 
12. 5. 18:00 - Koncert pro zvony, PAD 
Zlonice 
15. 5., 17:00 - Kurz VU – Přednáška o 
bezpečnosti 
26. 5., 10:00 - Městské slavnosti ve 
Slaném, Masarykovo nám. 
2. 6., 13:00 - Den dětí, letní kino ve 
Slaném 
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