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5 LET ZLONICKÉ ŠANCE 
/LENKA FIALOVÁ/ 

Milí čtenáři,  
řečeno slovy klasika 
Čas letí jako bláznivý a 
tak se stalo, že tímto 
dubnovým číslem 
slavíme 5 let našeho 
miničasopisu. Dovolte 

mi, abych alespoň stručně shrnula, jak se 
naše Zlonická šance vyvíjela, jakým 
tématům se věnovala, co se od jejího 
založení změnilo, kdo se na ní podílel…  
Ale nejdříve si připomeňme, PROČ 
časopis Šance začal vycházet… 
V době vydání 1. čísla Zlonické šance 
sdružení Šance pro slušné už nějaký ten 
pátek fungovalo. A zajímalo se o to, co 
občany ve Zlonicích a přidružených 
obcích trápí. Jenže jak sdělit co 
největšímu počtu lidí, co jsme zjistili a 
jaká jsou řešení? Nechtěli jsme se 
spoléhat jen na „tamtamy“, které mezi 
lidmi sice fungují, ale znáte to – sem tam 
někdo vypustí nebo použije jiné slovo, a 
výsledkem je polovičatá nebo 
nesrozumitelná informace, která nikomu 
nic neřekne. Ale co je psáno, to je dáno. 
Informaci lze lehce dohledat a je možné 
o ní dále diskutovat. Podepsání povolení 
k provedení průzkumných vrtů k těžbě 
plynu bez toho, aby ho projednalo 
zastupitelstvo a byli s ním seznámeni 
obyvatelé, bylo onou pověstnou 
poslední kapkou, která nás vedla k tomu 
seznámit občany se všemi úskalími a 
možnými dopady takového jednání na 
život každého jednoho z nás. A vydávání 
časopisu se jevilo jako ideální varianta. 
Nedílnou součástí Zlonické šance se staly 
rozhovory s lidmi, kteří sice žijí mezi 
námi, ale které vlastně skoro neznáme.  

A přitom jsou jejich životy aktivní a 
názory zajímavé, leckdy zamotané, ale 
nikdy nudné.  
Součástí časopisu jsou i články, které 
radí, vzdělávají, inspirují nebo třeba jen 
pobaví.  
Několikrát jsme oslovili veřejnost, aby 
nám dávala podněty, připomínky a 
pokládala otázky, které ji zajímají, které 
se jí dotýkají nebo ji trápí. Rádi věnujeme 
čas a úsilí zjišťování informací a pak je 
psanou formou zveřejníme. Bohužel, 
našlo se zatím jen pár odvážlivců… Je to 
škoda, protože je mnohem lepší 
reagovat na aktuální dotazy než 
vymýšlet, co by vás teď asi nejvíce 
zajímalo. 
První číslo vyšlo 2. 4. 2012. Stěžejním 
tématem byla kauza průzkumných vrtů 
k těžbě plynu (ke kterým naštěstí 
nedošlo). Článek napsal a mnoho 
důležitých otázek na toto téma položil 
tehdejší šéfredaktor Ivan Liška. Díky jeho 
„pátrání“ jsme se dozvěděli, že povolení 
vrtů (a nejen na katastrálním území 
Zlonic) je věc, která se mnoho let bude 
dotýkat všech občanů, že skrývá mnohá 
negativa a že firmy, které s žádostí a 
povolení vrtů přišly, nejednají tak úplně 
„fér“. 
Mimořádné číslo Šance vyšlo 30. 4. 
2012 a opět se zabývalo průzkumnými 
vrty. Hlavní článek byl ale věnován 
výměně vedení obce, ke kterému došlo 
na zasedání Zastupitelstva, a v němž Ivan 
Liška objasňoval příčiny této změny. 
Rozhovory s novým starostou 
Antonínem Chocholou a novou 
místostarostkou Radkou Kotěrovou vyšly 
v dalším, červnovém čísle.  
V roce 2013 jsme se několikrát věnovali 
kritériím přijetí do MŠ, zda jsou 
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spravedlivá, zda zvýhodňují nebo 
znevýhodňují některé rodiny, zda se do 
zlonické školky dostanou všechny děti, 
které do její působnosti spadají, kdo 
tvoří pravidla pro přijetí, zda se 
zohledňují důležité aspekty života dítěte 
(např. matky samoživitelky, které by díky 
nepřijetí dítěte mohly přijít o práci), či 
zda je v kompetenci OÚ některá pravidla 
přijetí korigovat. S důsledností sobě 
vlastní se tématu věnoval opět Ivan 
Liška. 
V Pavlači se poprvé objevily stížnosti 
občanů na neutěšený stav chodníků, 
kterýžto problém se řeší dodnes (ale řeší 
se a na mnoha místech už je to znát!). 
Na místo ředitele ZŠ Zlonice nastoupil 1. 
1. 2013 Jan Tůma, který přicházel 
s velikými plány na zvelebení učeben, 
zahájení prací na přístavbě 
a rekonstrukcí toalet. Ještě v tomto roce 
byly práce na přístavbě opravdu 
zahájeny (cvičná kuchyňka, 1 učebna 
a WC). 
 V roce 2014 začaly postupně vycházet 
body volebního programu Šance pro 
slušné. Objevila se nová rubrika Duel, ve 
které se měli k nějakému tématu 
(problému) vyjadřovat vždy dva členové 
Šance. Bohužel jsme zjistili, že naše 
názory nebývají diametrálně odlišné, 
takže na pravý „souboj“  vlastně nikdy 

 
Poprvé jsme využili znalostí a nadšení 
manželů Skleničkových a vznikla rubrika 
Okénko do přírody, věnující se větším i 
menším opeřencům, které můžeme 
zahlédnout a zaslechnout třeba na 
zahradě nebo na procházce.  Jura 
Krtinec poprvé poradil zahrádkářům, v 
rubrice Patří k nám jsme vás postupně 
seznamovali s historií přidružených obcí. 

V nákladu 600 kusů bylo vydáno 
mimořádné bezplatné předvolební číslo 
Zlonické šance, které bylo rozneseno ve 
Zlonicích a všech přidružených obcích. 
V něm se představili naši kandidáti do 
komunálních voleb a mohli jste si přečíst 
celý volební program. V posledním čísle 
tohoto roku byla zveřejněna výzva 
občanům k založení Osadních výborů. 
V dubnovém a říjnovém čísle roku 2015 
jsme hodnotili, jak se nám daří anebo 
také nedaří plnit Volební program. Svou 
činnost zahájily Osadní výbory – ve 
Vyšínku se konal hudební festival, ve 
Tmáni navázali na činnost spolku Občané 
Tmáně a pořídili si několik street 
workoutových  strojů, ve Břešťanech se 
pustili do výstavby multifunkčního 
sportoviště.  
V červnu jsme nabídli všem občanům 1. 
ročník Volnočasové univerzity.  
(z některých kurzů už se staly „stálice“ a 
pravidelně se opakují, např. pletení 
z pedigu nebo výtvarné dílničky, jiné 
pouze inspirovaly k činnostem ve volném 
čase, např. sestavování rodokmenu, 
nebo informovaly o aktuálních trendech, 
např. v líčení a péči o pleť.) 
Dotazy pro zastupitele ŠPS se poprvé 
objevily v roce 2016. V nich najdete 
stručné odpovědi našich zastupitelů na 
dotazy občanů ohledně aktuálních 
témat, jako jsou oprava komunikací, 
pasportizace městyse a přidružených 
obcí, pasportizace obecních bytů a další. 
Ptejte se! Co zajímá vás, zajímá i nás! 
ŠPS má nově facebookovou stránku, na 
které se objevují výzvy, pozvánky nebo 
hodnocení akcí. facebooková adresa: 
sanceproslusne 
Byl zahájen 2. ročník Volnočasové 
univerzity. 
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Rok 2017 je skoro celý teprve před námi. 
Představíme vám nové členy ŠPS, 
seznámíme vás s našimi dalšími plány na 
zvelebování Zlonic včetně přidružených 
obcí a určitě nezapomeneme ptát se na 
vaše názory… 
Všechna čísla Zlonické šance za uplynulé 
pětileté období si můžete prolistovat na 
webových stránkách   
http://www.sanceproslusne.cz/. 
Na závěr ještě trochu statistiky:   
1) Vyšlo již 30 pravidelných čísel Zlonické 
šance, (tj. 6 000 výtisků), dále 200 ks 
mimořádného vydání o průzkumných 
vrtech kvůli těžbě plynu a 600 ks 
mimořádného předvolebního vydání. 
Dohromady tedy 6 800 ks za 5 let. 
2) Zapsaný spolek Šance pro slušné 
začínal pracovat v šesti lidech, ale jak už 
to bývá – lidé odcházejí a noví přicházejí, 
takže v současné době se do akcí 
(Historický den, Sbírka pro Bouchalku, 
jarní úklid prostranství ve Zlonicích, 
Sbírka brýlí pro Afriku, Výstava betlémů 
v PAD, realizace  a prodej nového 
Zlonického betlému,  Kulturní odpoledne 
nejen pro seniory,  
2 ročníky Volnočasové univerzity apod.) 
zapojuje už 17 členů!  
3) Scházíme se pravidelně každý měsíc - 
plánujeme, hodnotíme, řešíme . 
Závěrem vám chci poděkovat za přízeň, 
kterou nám projevujete a znovu vás 
požádat – nebojte se oslovit kteréhokoli 
člena ŠPS, pokud vás trápí něco ve 
vašem okolí nebo pokud se chcete 
zeptat na činnost a důvody rozhodnutí 
Zastupitelstva městyse. Rádi vám 
odpovíme … adresa pro dotazy je 
zlonickasance@seznam.cz.  
 
 

ZLONICKÁ PAVLAČ 
/MARIE GERINGOVÁ/ 

 
Lidi, slyšeli jste…  

►… že se konalo 

už několik schůzek 
zainteresovaných spolků na přípravu V. 
Slavností městyse Zlonice. Těšte se, letos 
8. května se vydáme v areálu 
fotbalového hřiště na „Cestu kolem 
světa“. 

►… a jistě jste si všimli nového značení 

u komunikací ve Zlonicích. Jak jsem se už 
několikrát přesvědčila, bohužel někomu 
tyto značky nic neříkají a zastaví si třeba 
u pošty v obou směrech, přestože jsou 
zde značky zákazu zastavení. Totéž mě 
překvapuje na náměstí, kde byly dvě 
značky zákazu stání. (bohužel, jedna už 
zmizela!!) Myslíte si, že tato značka 
neplatí pro kamiony? Samozřejmě platí, 
tak mi není jasné proč, kousek od 
služebny policie, zde dost často bez 
problému parkuje kamion. Zeptala jsem 
se na to velitele Městské policie. Zatím 
přestupky řeší formou upozornění a 
domluvy. To ale nebude trvat věčně, 
dejte si pozor, opravdu se brzy budou 
vybírat za nedodržení zákazu pokuty. 

►… že největší český výrobce 

zdravotnických lůžek LINET, který 
exportuje do celého světa ročně 90 tisíc 
moderních automatizovaných postelí a 
dalšího vybavení zejména pro 
zdravotnictví, postavil ve Slaném novou 
výrobní halu. Nachází se v lokalitě Slaný-
sever Park a zaměstnání v ní najde 
celkem 150 lidí, kteří dokáží vyrobit až 
40 tisíc zdravotnických lůžek ročně. 
Náklady na výstavbu nové haly přesáhly 
360 milionů korun. Už v prosinci nabral 

http://www.sanceproslusne.cz/
mailto:zlonickasance@seznam.cz
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podnik zhruba 50 pracovníků, další 
desítky postupně přijímá. Jedná se 
například o technické profese, svářeče, 
programátory strojů, technology a 
konstruktéry. Výrobce lůžek patří 
k nejúspěšnějším firmám v republice. 
            /zdroj Kladenský deník – kráceno/ 

►… že natáčení druhé řady seriálu 

České televize První republika je v plném 
proudu. Jak už před časem Deník 
informoval, filmový štáb režiséra Bisera 
A. Arichteva se vrací do různých lokalit 
ve středních Čechách, aby zde vytvořil 
nové záběry do historického snímku 
s kriminální zápletkou. 
Filmaři se začátkem března podle plánu 
rozjeli také do Národopisného muzea ve 
Třebízi, kde vznikly nové scény 
v prostorách Cífkova statku. 
                              /zdroj kladensky.denik/ 

 

DOTAZY PRO ZASTUPITELE  
„Dobrý den, chtěli bychom se zeptat, je 
ve Zlonicích, eventuálně v přidružených 
obcích, nějaká možnost zakoupení 
stavebního pozemku? Měli bychom 
zájem postavit si zde rodinný domek. 
Děkujeme za odpověď.“    VT, LF 
 
/RADKA KOTĚROVÁ/ 
„Bohužel musím sdělit, že městys Zlonice 
nemá ve svém vlastnictví stavební 
pozemky vhodné ke stavbě rodinného 
domu. Stavební pozemky, kde by dle 
schváleného územního plánu bylo možné 
stavět, jsou v soukromém vlastnictví a je 
nutné oslovit jejich majitele.“ 
 

CHÁTRAJÍCÍ STATEK DÁL... JAK 
DLOUHO JEŠTĚ? 

/JAN TŮMA/ 
 
V televizních zprávách před několika 
měsíci zaznělo, že stát konečně našel 
finanční prostředky na likvidaci „státních 
statků“, jejichž objekty hyzdí mnohé obce 
a města. Jako příkladnou ukázku vybral 
záběry ze Zlonic. Naši občané se 
zaradovali, že konečně přijdeme o 
„dominantu“ – rozbořený statek! Ovšem 
zde se ukazuje, jak působí média. Pro 
svou reportáž si totiž vybrali velmi špatný 
příklad. Statek Zlonice již mnoho let není 
státní! Objekty patří dvěma 
společnostem: KAMA INVEST s.r.o. a 
R.A.P. plus, spol. s.r.o. Obě společnosti 
jsou dlouhou dobu v likvidaci a dluží 
mnoho milionů korun. Věřitelé = banky, 
nechtějí desetimilionové dluhy jen tak 
smést ze stolu, a proto stále doufají, že 
jednou díky prodeji majetku těchto 
společností, získají alespoň část svých 
pohledávek zpět. Takže jak chápete, 
městys Zlonice velkou šanci a zákonnou 
možnost situaci vyřešit nemá. Teď slyším 
hlasy těch povolanějších, kteří lamentují, 
že náš stavební úřad může zahájit řízení a 
požadovat, aby se vlastníci o svůj 
majetek starali. Ale výsledek??? 
V extrémním případě nám bude nařízeno 
stavbu na vlastní náklady odstranit a 
částku vymáhat na majitelích. 
Podotýkám, že ty miliony, které by 
sanace stála, bychom již nikdy neviděli. 
Věřte nám, že i nás situace trápí. 
Zbořeniště statku máme ve svém 
hledáčku, ale řešení se zatím, podotýkám 
zatím, nerýsuje. Nesmíme zkrátka věřit 
všemu, co se v televizi říká. 
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CO S KOUPALIŠTĚM VE 
ZLONICÍCH ? 

/JAN TŮMA/ 

 

Je tomu již mnoho let, co mnozí z vás 
chodili na koupaliště ve Zlonicích, které 
kdysi bylo chloubou. Ty časy jsou už 
dávno pryč a v poslední době, díky 
aktivitě místního podnikatele, se rozvířila 
otázka, co bude s koupalištěm do 
budoucna? Nejenže již není místní 
chloubou, ale stalo se místem pro 
scházení se mladých kuřáků a bůhví koho 
ještě. Hlasy volající po obnovení 
koupaliště zůstanou s jistotou 
nevyslyšeny a to z důvodů přísných 
hygienických norem a bezpečnostních 
opatření, které by ročně stály velké 
finanční prostředky. Chtě nechtě 
koupaliště by bylo silně ztrátové.  Jaké 
nové využití najde prostor ve 21. století? 
Soukromý podnikatel přišel s návrhem na 
odkoupení pozemku za účelem stavby 
„domova pro seniory“.  V zastupitelstvu 
záměr nenašel podporovatele, ale jedno 
velké pozitivum měl. Rozhoupal 
dlouholetou nečinnost. Najednou se 
začaly nápady rojit jak včely na jaře. 
Někteří by zde rádi viděli park, jiní 
sportoviště, další amfiteátr. Rada 
městyse Zlonice oslovila fakultu 
architektury, která v rámci semestrální 
práce zadá úkol studentům. Co 
zajímavého studie přinesou? Na to se 
můžeme těšit na podzim. Těm, kteří 
v tom vidí opět zdržování, bychom rádi 
připomněli, že takových let je koupaliště 
opuštěné a nikdo s žádným nápadem 
nepřišel, tak ten necelý rok to ještě 
počká. Jelikož budoucí využití a investice, 
na kterou bychom rádi získali dotaci, je 
dlouhodobá záležitost a její výsledek 

budeme vídat další desetiletí, je potřeba 
vše důkladně promyslet. A pokud máte 
vy nějaký vlastní nápad, nebojte se ho 
říci. Víc hlav, víc ví. 

 
BYTY, BYTY A ZASE BYTY 
/JAN TŮMA/ 

 
Mohlo by se zdát a máme ten pocit, že o 
privatizaci bytového fondu bylo řečeno 
již vše. Ale díky neustálým dotazům 
občanů tomu asi tak není. Šance pro 
slušné uspořádala v minulém roce 
setkání nad problematikou prodeje bytů, 
ale bez valného zájmu občanů. A proto 
jsme nabyli dojmu, že vše je jasné. 
Ovšem jak se ukazuje, není! Ve 
stručnosti vás seznámíme s fakty, které 
se problematiky týkají, aby opět 
nedocházelo k dalším dezinformacím.  
Proč městys byty prodává? 
Často je nám vytýkáno, že jsme o prodeji 
nikdy nemluvili a nyní chceme městys o 
byty připravit. To je nesmysl. Původní 
záměr byl, nabídnout byty k vlastní 
rekonstrukci a vynaložené prostředky 
odepisovat z nájemného. Ovšem za dobu 
4 let se našel jediný zájemce. Lidé jsou 
k investici do vlastního bydlení, ale 
v obecním bytě, nedůvěřiví. A proto jsme 
přišli s nápadem nabídnout byty 
k prodeji, ale samozřejmě současným 
nájemníkům. Takže žádná spekulace či 
snaha získat byty pro vlastní obohacení! 
Zastáváme názor, že vlastníci bytů se o 
ně dokáží lépe postarat a udržovat své 
bydlení v lepším stavu, což přispěje 
k celkovému rozkvětu městyse.  
Kde vezmu tolik peněz na pořízení 
bytu? 
Za prvé - byty budou nájemníkům 
prodávány za ceny, které nedosahují 
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výše tržní hodnoty, takže za cenu velmi 
příznivou. Opravdu nechceme na 
současných nájemnících těžce vydělat. 
Za druhé - cenu bytu nemusíte složit 
najednou, ale za poplatek (třeba 10.000,-
Kč) se stanete družstevníky a byt budete 
splácet formou nájmu. Takže žádný úvěr, 
žádné zadlužení! O svém bytu si pak 
budete rozhodovat sami; zdali svůj podíl 
v družstvu prodáte, nebo předáte dětem 
či vnoučatům, to je také na vás. Peníze 
vynaložené na opravy a rekonstrukce 
vkládáte do vlastního majetku, nikoliv 
obecního. 
Mohu byt koupit rovnou za hotové 
peníze? 
I to je varianta, takže ano, můžete. Byt 
pak získáte do osobního vlastnictví.  
Co když chci zůstat stále jen 
nájemníkem, nemohu o byt přijít a 
zůstat, jak se lidově říká, pod mostem? 
Toho se opravdu bát nemusíte! Všechny 
nájemní smlouvy by byly převedeny na 
dobu neurčitou.  Takže nikdo o svůj 
stávající byt nepřijde, a pokud opravdu 
nechcete získat majetek do své správy, 
budete moci zůstat dále nájemníci, ale již 
družstva.  
Kdo rozhodne o konečném prodeji a dá 
se to všechno ještě zastavit? 
O prodeji rozhodne hlasováním 
Zastupitelstvo městyse Zlonice. Stále se 
celá privatizace (převedení do 
soukromého vlastnictví) dá zastavit a to 
tím, že Zastupitelstvo v závěru prodej 
nebo převod bytů neschválí.  Ovšem 
jsme přesvědčeni, že občasné pochopí 
smysl a význam privatizace a tak jako již 
mnozí nájemníci, uvítají možnost 
opravdu vlastního bydlení.  
Závěrem bychom rádi podotkli, že za své 
bydlení by si měl odpovídat každý sám. 

Nikdo nemůže čekat, že z obecních 
peněz, tedy z peněz nás všech, budeme 
dotovat bydlení soukromých občanů. 
Možná je to pro někoho necitlivý názor, 
ale majitelé vlastní bytů a domů dobře 
vědí, kolik je bydlení stojí. Mají majetek, 
který má svou hodnotu, ale musí se o něj 
starat, a pokud ho chtějí mít hezký a 
v pořádku, investovat do něj finanční 
prostředky. Stav bytového fondu 
městyse Zlonice je nevalný, to všichni 
víme, a pokud bychom ho chtěli 
radikálně změnit k lepšímu, stálo by to 
mnoho milionů korun. Ale výše výnosů z 
nájemného takovou investici neumož-
ňuje, a proto dáváme občanům možnost 
své bydlení zvelebit dle svých představ a 
získat vlastní bydlení za cenu, za kterou 
by ho ve Zlonicích nikdy nezískali a to je 
více nežli férová nabídka, nemyslíte? O 
všech podmínkách a variantách jsme od 
začátku připraveni otevřeně a kultivo-
vaně diskutovat jak s nájemníky, tak se 
zastupiteli. Bohužel společnost je 
k diskuzi shovívavá, a proto pak nemá 
dostatek informací. NEBOJTE SE ZEPTAT! 
 

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI 
/TEREZA ŽEBROVÁ/ 

 
V úterý 9. května od 17:00 se v Kulturním 
centru uskuteční závěrečný kurz 
Volnočasové univerzity „Základy první 
pomoci“. Paní Tereza Žebrová vám objasní, 
jak volat zdravotnickou záchrannou službu 
(co je potřeba nahlásit), dalším tématem 
budou úrazy (zástava krvácení, popáleniny, 
zlomeniny), náhlá zástava oběhu 
(kardiopulmonální resuscitace) a cévní 
mozková příhoda (jak jí rozpoznat). Kurz je 
zdarma a není nutné se předem přihlásit. 
Zajímá-li vás dané téma, přijďte. 
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ROZHOVOR  S … NOVOU 
ČLENKOU LUCIÍ VACKOVOU  
/LENKA FIALOVÁ/ 

 

 
 
1) Vím, že nejsi zlonická rodačka. Takže 
kdy a proč ses přistěhovala do Zlonic? 
Do Zlonic jsem přišla ze Slaného v roce 
2007.  
Přistěhovala jsem se sem za svým 
manželem Milošem, takže mě sem 
vlastně přivedla láska:-) 
2) Často tě potkávám na různých akcích, 
které se ve Zlonicích konají, a většinou 
něco organizuješ. V jakých spolcích se 
angažuješ? 
Ve spolku A co děti z.s., který se stará o 
dětské hřiště ve Zlonicích, jsem na postu 
pokladníka. Dále jsem jednatelkou v TJ 
Sokole Zlonice. A nově jsem i členkou 
Šance. 
3) Jak to všechno stíháš? Máš dvě malé 
děti, manžela, povinnosti doma… 
Stíhám to především proto, že mě 
podporuje rodina, která mi vždy vyjde 
vstříc, když potřebuju pohlídat děti. Děti 
jsou navíc dost flexibilní, a tak si je můžu 
brát na akce s sebou. I ostatní členové 
naší rodiny jsou zainteresovaní v těchto 
spolcích, a tak se velmi často stává, že 
chodíme všude všichni společně:-) 

4) Máš vůbec nějaký čas jen pro sebe? 
Co děláš, když máš „volno“? 
Baví mě sport (kolo, plavání, lyžování). 
Také ráda tvořím, nejvíce z keramické 
hlíny, z pedigu, šité dekorace aj. Vždy, 
když objevím něco nového, musím si to 
vyzkoušet. A nesmím zapomenout na 
četbu. 
5) Proč jsi vstoupila do Šance? 
Zajímá mě, kde žiji a v jakém prostředí 
vyrůstají naše děti. Šance pro slušné se 
snaží zajistit bezpečné, čisté, místo, kde 
obyvatel najde vše, co potřebuje. Tak 
proč je v tom nepodpořit?  
6) Co tě momentálně zaměstnává? 
Na dětském hřišti je opět potřeba 
vyměnit nějaké herní prvky. V Sokole 
bych chtěla rozšířit cvičení pro děti 
i dospělé. A na podzim bych se chtěla 
vrátit do pracovního procesu, který jsem 
na šest let přerušila.  
7) Vzkázala bys něco lidem (a nejen těm 
zlonickým)? 
Vzkázat bych chtěla, aby lidé více "četli" 
a nebyli lhostejní k prostředí, ve kterém 
žijí. 
 
Rychlodotazník: 
 
Oblíbená barva: zelená 
Oblíbené jídlo: šunkofleky 
Oblíbené pití: víno 
Neřesti: zapomnětlivost 
Dobré vlastnosti: přátelskost (nevím, jak 
jinak to mám říct:-)) 
Nějaké vlastnosti jiných, které nemáš 
ráda: nedochvilnost 
Máš nějaké životní motto?  
 "Každý strůjcem svého štěstí." 
 
Děkuji za rozhovor a přeji hodně 
energie. 
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VOLNOČASOVÁ UNIVERZITA JDE 
DO FINÁLE 
/JANATŮMOVÁ/ 
 
V měsíci květnu 
skončí posledním 
kurzem „Základy první pomoci“ druhý 
ročník Volnočasové univerzity. Tentokrát 
se hodně tvořilo, neboť jsme zjistili, že ve 
Zlonicích žije hodně rukodělně šikovných 
lidí. Aktivním posluchačům, kteří 
absolvovali alespoň 6 kurzů z celkových 
8, budou na konci posledního kurzu 
předány odměny. Již nyní plánujeme 
třetí ročník univerzity, který odstartuje 
v říjnu 2017. Vymýšlíme další kurzy a 
uvítáme i inspiraci od vás. Pokud je něco, 
co byste se rádi naučili, vyzkoušeli si či 
zajímavého dozvěděli, dejte nám tip, 
bude-li to v našich silách, rádi takový 
kurz zorganizujeme. Letos jsme díky 
námětu od kurzistek vyráběli perličkové 
vánoční ozdobičky.  
 

PLETU, PLETEŠ, PLETEME 
/JANATŮMOVÁ/ 

Víte, že ve Zlonicích 
funguje kroužek pletení 
z pedigu? Kurz minulé 
volnočasové univerzity 
pod vedením paní Jany 
Šlechtové vzbudil takový 

zájem, že se paní Šlechtová rozhodla 
nabídnout kroužek, kde zájemkyně učí 
plést z pedigu košíky i další bytové 
dekorace. Přibližně 12 účastnic se 
pravidelně, minimálně jednou měsíčně, 
schází ve zdejším kulturním centru. 
Máte-li chuť se přidat, jste vítáni, pod 
vedením trpělivé Jany Šlechtové se 
naučíte základy a postupně se budete 
zdokonalovat. 

JAK SE BRÁNIT PODOMNÍM 
OBCHODNÍKŮM? 
 
Připomínáme občanům, 
že ve Zlonicích platí dle 
nařízení č. 1/2016 Tržní 
řád, který zakazuje 
podomní a pochůzkový 
prodej, i přesto se čas 
od času ve Zlonicích 
pochybní prodejci zejména energií objeví 
a jejich jediným zájmem je, abyste jejich 
smlouvu podepsali bez ohledu na to, jak 
moc je pro vás výhodná či naprosto 
nevýhodná, neboť jim tím plynou 
provize. Víte, jak se proti těmto 
obchodníkům bránit? 
Základem je, nepustit si nikdy takovou 
osobu do bytu. Pokud stojí venku, snáze 
mu zabouchnete dveře před nosem, ale 
vykázat jej z bytu je obtížnější. Poté, co 
se vám prodejce představí, ihned se 
s ním přestaňte bavit, řekněte, že 
nemáte zájem a rozlučte se s ním. Nikdy 
mu také neukazujte své stávající 
smlouvy, ze kterých získá údaje potřebné 
pro vytvoření nové smlouvy, a v žádném 
případě nepodepisujte nic bez toho, 
abyste si řádně pročetli obchodní 
podmínky a své rozhodnutí důkladně 
nezvážili. Smlouvu si klidně vezměte 
a řekněte, že se nejprve poradíte 
s dětmi, partnerem,… Pokud nátlaku 
přesto podlehnete a smlouvu 
podepíšete, ještě není nic ztraceno, ale 
musíte jednat rychle. Dle Občanského 
zákoníku můžete od takto uzavřené 
smlouvy odstoupit do 14 dnů. 
Odstoupení vyjádřete písemně a zašlete 
nejlépe doporučeně a s  doručenkou 
dodavateli.  
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Podomnímu prodejci hrozí při porušení 
Tržního řádu až 200 000,- Kč, proto 
neváhejte kontaktovat Městskou policii 
či informovat úředníky městyse. 
 

 
OKÉNKO DO PŘÍRODY 
/NOS-  NEZÁVISLÁ ORNITOLOGICKÁ SKUPINA 
SKLENIČKOVI/ 

 
 
Jak dobře 
známe 
kosa? 
Kromě 
vrabce 
není u nás ptáčka, kterého bychom 
neznali tak všeobecně jako kosa. Ve 
skutečnosti však jen víme o jeho 
existenci, že je černý a má žlutý zobák… 
a to je asi tak všechno. 
Tento ptáček je ale velice chytrý a dost 
se vyzná. Ani by nás nenapadlo, že by 
mohl vést nějaký krušný život, vždyť si 
přece od rána zpívá. A přece... Tento 
černočerný opeřenec každý den svádí 
boj o své vlastní přežití a přežití svých 
potomků. Jeho hlavním nepřítelem 
(kromě kočky) je v současnosti sojka a 
straka obecná, které se za poslední 
desetiletí hojně přemnožily. Dříve si kos 
udělal hnízdo na keříku, na vidlici větví 
nebo na parapetu okna a kosice v 
poklidu vyseděla mladé. V současnosti si 
kos na stavbu hnízda vybírá místa 
maskovaná, v ostružinových keřích, v 
břečťanových porostech domů, a to jen 
proto, aby jej oko straky či sojky 
nezahlédlo. Přeci jen se ale stane, že 
zvídavá straka nebo sojka hnízdo objeví, 
ale nemá zájem o vajíčka a jejich vysání, 
vyčká si, až se z vajíčka vyklube mladý 

kosík, trochu povyroste (přirovnejme jej 
k mladému kuřeti brojlerovi) a pak si pro 
vykrmené kosí mládě doletí. Dospělého 
kosa jako potravu draví ptáci nemají 
rádi, a to z jednoho prostého důvodu. 
Potravou kosů je z poloviny potrava 
živočišná (brouci, červi, mouchy apod.) a 
z druhé poloviny rostlinná, kterou tvoří 
převážně sezónní plody.  Na jaře 
dozrávají bobule břečťanu, který je pro 
nás jedovatý, nikoliv však pro kosy. 
Břečťan totiž kvete od konce léta až do 
listopadu. Přes zimu zůstávají bobule 
zelené a dozrávají až následující rok na 
jaře, a to je právě lahůdka pro kosy, 
drozdy, špačky a červenky.  Právě kos 
dokáže ve svém těle využít jedovaté 
látky, obsažené v břečťanu a ukládá je do 
svaloviny. Proto jako potrava dravcům 
dospělý kos nechutná. Bobule břečťanu 
vydrží kosům jako potrava do května, v 
červnu začnou dozrávat třešně májovky, 
na zahradách jahody a rybíz, po létu 
dozrávají bezinky a jeřabiny. Ve velké 
oblibě má kos psí víno (přísavník). 
   Víte, že jsou u nás dva druhy populace 
kosů?  Lesní a městský. Lesní kosi jsou 
plaší, jejich domovem je les a na zimu se 
stěhují do Francie a na Apeninský 
poloostrov. Městský kos u nás zůstává 
přes zimu v blízkosti našich obydlí a za-
hrad, kde hledá nebo čeká na potravu 
(zásyp krmítek, neočesaná jablka, 
spadané ořechy apod.) 
   Kosí samec je sytě černý, s oranžově 
žlutým zobákem a očním kroužkem, 
samice je hnědočerná – nenápadná. 
Mladí kosi jsou rovněž hnědočerní, 
podobní samici, na spodní části těla jsou 
skvrnití.  Samice hnízdí podle počasí od 
konce března a za léto dokáže až třikrát 
naplnit hnízdo 3-5 vajíčky.  Ne z každého 
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hnízda však vyletí mladý kos. Většinou se 
zachrání kosi z třetího sezení, a to proto, 
že v té době vyvede mladé i straka, která 
učí své potomky (bohudíky vyvádí jen 
jednou ročně) zlodějskému řemeslu a 
létání, a nemá čas plenit kosí hnízda. 
Tak co, věděli jste něco o kosím životě? 
Zpívá fistulí, ale žití nemá jednoduché… 
 
/NOS-NEZÁVISLÁ ORNITOLOGICKÁ 
SKUPINA SKLENIČKOVI/ 
 
Vážení čtenáři,  
byla jsem oslovena člověkem,  
kterému vadí kalous ušatý na jeho 
pozemku. Usadil se na stromě a ničí 
fasádu. Tato osoba mě požádala, abych 
zjistila, co má dělat, což jsem celý pátek 
dělala… a zjistila jsem docela zajímavé 
informace, které by mohly být užitečné i 
pro jiné. (Vůbec jsem netušila, že něco 
takového se může řešit.) 
 
 
Co dělat, když …..... 
nechceme na svém 
pozemku, na svém 
stromu větší ptačí 
hnízdo, které nám 
nějakým způsobem překáží, přestože 
máme k přírodě kladný vztah. 
V tomto jarním období, kdy všechno 
ptactvo zahnízďuje, nebo už hnízdí, 
nemůžeme dělat nic, jen trpělivě čekat 
na konec léta, kdy všechna mláďata  
opustí své domovy. V tomto mezidobí 
čekání napíšeme žádost na Odbor 
životního prostředí, kam spadá naše 
obec (v našem případě OŽP Slaný). 
Pracovník odboru přijede, shlédne 
situaci a podle uvážení vydá povolení k 
přesunu hnízda. Až budete mít v ruce 

povolení, objednáte si vozidlo s plošinou 
nebo visutým žebříkem a hnízdo 
přesunete na místo, určené pracovníkem 
NSEV Kladno. 
Toto stěhování se týká ptactva, které je 
chráněno zákonem. Jde především o 
hnízda dravců, sov a čápů. 
Veškeré informace, jak řešit nastalou 
situaci s nežádoucím hnízdem, mi byly 
sděleny pracovníkem Naučného 
střediska ekologické výchovy Kladno – 
Čabárna. 
Pokud se někdo domnívá, že náklady 
uhradí obec, musím ho zklamat - obec 
přece nemůže za to, že se kalousovi 
zrovna líbí ten který strom. Takže 
náklady hradí stěžovatel… 
 
 

POSEZENÍ S HARMONIKOU JIŽ 
PODRUHÉ 
/JANATŮMOVÁ/ 

 

Jak jsme vám 
v prosinci slíbili, naplánovali jsme na 
květen druhé posezení s oblíbeným 
harmonikovým duetem Ježci ze Slaného. 
Jedná se o opožděný dárek ke Dni 
matek, neboť termín vychází na 21. 5. 
2017 Děda a vnuk Bohumilové Ježci 
vystoupí v kulturním centru ve Zlonicích 
a bavit vás budou od 15:00 do 17:00. 
Vstupné je symbolické – 20,- Kč 
a občerstvení bude připraveno. Přijďte, 
repertoár harmonikářů je vskutku široký.  
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DĚTSKÉ HŘIŠTĚ JE PŘIPRAVENO 
NA NOVOU SEZONU 
/JANATŮMOVÁ/ 

 
A co děti z. s. uspořádal s prvními jarními 
dny brigádu na dětském hřišti. I přes 
velmi nepříznivé počasí se na hřiště pár 
ochotný maminek sešlo. Tímto jim ještě 
jednou děkujeme. Hrabalo se listí, sbíraly 
větve. Začátkem dubna proběhla i 
pravidelná povinná revize herních prvků. 
Nic tedy nebrání využívat hřiště naplno. 
Jelikož je hřiště oploceno z důvodu 
eliminování vandalismu, mohou jej 
využívat pouze členové spolku. Pokud by 
chtěli i další maminky, ale i tatínkové, 
babičky či dědečkové hřiště se svými 
dětmi či vnoučaty využívat, je nutné 
nejprve kontaktovat pokladníka spolku 
paní Lucii Vackovou (Acodeti@seznam.cz 
tel. 776 772 161), ta vám oproti 
členskému příspěvku, který činí i letos 
(stejně jako v minulých obdobích) 400,- 
Kč, předá klíč od hřiště. Příspěvek se 
hradí za rodinu, proto i rodiče s např. 
třemi dětmi zaplatí jednorázově 400,- Kč. 
Z členských příspěvků je hrazena údržba 
hřiště – výměna písku, revize, pořizování 
nových či výměna stávajících prvků. Jako 
každý rok chystáme v září akci "Loučení s 
létem" ve spolupráci s Baby clubem 
"Korálek". 
 
 
******************************** 
Redakční rada Zlonické šance: 
Mgr. Lenka Fialová, Marie Geringová, Ing. 

Jana Tůmová, Radka Kotěrová, Bořek Jareš 

 
  

KALENDÁRIUM 
 
27. – 29. 4.  Den 

Země, ZŠ Zlonice 

30. 4., 17:00 Pálení Čarodějnic, 

Sokolovna Zlonice 

8. 5., Slavnosti Městyse Zlonice, 

fotbalové hřiště 

9. 5., 17:00 Kurz volnočasové univerzity - 

Základy první pomoci  

11. 5., 17:00 Koncert pěveckého sboru 

Máj, Památník Antonína Dvořáka, 

21. 5. 15:00 - 17:00 Druhé posezení s 

harmonikou (Duo Ježci), Kulturní 

centrum 

 
 
 
 

 
 
 
 
MOUDRÁ SLOVA NA ZÁVĚR 

/JAN WERICH/ 
 

 

 

 

 
„Nikdy se nesměji nejlépe, bojím se, že by 
to mohlo být naposledy.“ 
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