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Úřad městyse informuje...
Výpis usnesení z Rady
č. 12/2018 ze dne 13. 6. 2018

RMZ schvaluje:
Oldřicha, Dřínov 35;
- výsledek výběrového řízení pro akci Místní komunikace Zlonice
DPH;

RMZ ruší výběrové řízení na Opravu zámecké zdi a rozšíření
schodiště;

RMZ vyhlašuje nové výběrové řízení na Opravu zámecké zdi

a rozšíření schodiště s vyhodnocením 27. 6. 2018;
RMZ bere na vědomí Informaci ředitelky MŠ Zlonice o zápisu
do MŠ Masarykovy dětské školky ve Zlonicích na školní rok
2018/2019

Výpis usnesení z Rady
č. 13/2018 ze dne 27. 6. 2018

RMZ schvaluje:

- výsledek výběrového řízení na stavbu chodníků ve Zlonicích,

- výměnu klempířských prvků na budově ZŠ Zlonice vč.
narovnání “zrcátek” v hodnotě cca 30 000 Kč;
- zakoupení přístřešku autobusové čekárny s vývěsní skříňkou
typ HWB do Nádražní ulice ve Zlonicích;
- výsadbu lípy srdčité u příležitosti oslav 100 let republiky
z Nadace partnerství;
- prodloužení smlouvy na prezentaci Městyse Zlonice na
informačním turistickém portále “Cestujeme po ČR” za 1 210
Kč/rok vč. DPH;
- zhotovení dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce
bytů v čp. 1 a 295 ve Zlonicích za cenu 227 700 Kč společností
Real Servis, Slaný, Dolín 8, zastoupené Janem Žižkou;
- byt č. 5 v čp. 357 jako služební pro potřeby zaměstnanců ZŠ
Zlonice za stávající holé nájemné ve výši 4 312 Kč/měsíc
s podmínkou trvání pracovního poměru pro ZŠ Zlonice;
- vybudování chodníku v Nádražní ulici ve variantě zámková
dlažba.;
- požadavek na úpravu poškozené dlažby vlastníkem nemovitosti z důvodu parkování nákladního automobilu;
- převod zabezpečení Památníku AD ve Zlonicích k rámcové
smlouvě se spol. Vodafone a nákup nové SIM karty.

RMZ ruší výsledek výběrového řízení na byt v čp. 276 na
základě podnětu vítěze VŘ.
RMZ bere na vědomí

nabídkovou cenu 2 032 575,88 Kč bez DPH;
- výsledek výběrového řízení na opravu zdi u čp.1- zámek vč.

- Zprávu o provedené prověrce BOZP v ZŠ Zlonice, která proběhla ve dnech 26. a 27. 6. 2018;

Slaný za nabídkovou cenu 466 851Kč bez DPH;
- výsledek výběrového řízení na zeď u PAD Zlonice, kterou
provede Tomišinec Zdeněk, Klobuky, Páleček 6, 273 74 Klobuky
za nabídkovou cenu 10 379 Kč vč. DPH;
- výsledek výběrového řízení a přiděluje byt č. 3 v čp. 276 ve
Zlonicích za nabídnuté holé nájemné ve výši 4 550 Kč;
- Plán práce Rady městyse Zlonice na II.pololetí 2018;

působnosti na úseku matrik, kdy budou platby prováděny dle
výkonu, tj. za provedené prvozápisy.

Památníku AD ve Zlonicích;

RMZ ruší po prověření smlouvy služební telefon pro Památník
AD Zlonice, neboť se stane účastníkem rámcové smlouvy ZŠ se
společností Vodafone.

Výpis usnesení z Rady
č. 14/2018 ze dne 11. 7. 2018

RMZ souhlasí:

- s návrhem rozpisu a postupu prací při odbahnění rybníka
V Brůdku ve Zlonicích vypracovaným spol. MV Projekt Praha;
- s podáním žádosti o součinnost na SMS ČR ohledně návrhu na
smír od Energie PRO a s kontaktováním ostatních poškozených
vyrovnání;
- s vybudováním vodovodní přípojky přes pozemek ve vlastnictví
městyse parc.č. 200/108 v k.ú.Zlonice.

RMZ schvaluje:

- stanovení vratné kauce za pronájem Kulturního centra Zlonice
ve výši 5 000 Kč s tím, že pokud bude zjištěna škoda na zařízení
a vybavení Kulturního centra, kauce nebude vrácena. Platnost je
od 1. 7. 2018;
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Městská policie informuje...
Městská policie Slaný – detašované pracoviště městyse Zlonice
Půlroční činnost MP za rok 2018 – 1. část
Na MP se obrátilo o pomoc, s oznámením nebo jiným podnětem, telefonicky nebo osobně celkem 305
občanů, po vyhodnocení situace bylo učiněno 134 výjezdů.
Bylo řešeno 109 přestupků a to:
- 105 přestupků dle § 4/2 (OZV)
- 4 přestupky dle § 125c/1k (o silničním provozu).
Ve 100 případech byl přestupek řešen napomenutím (v 96 případech se jednalo o osoby mladší 15 let),
v 9 případech byl přestupek řešen příkazem na místě.
Dále hlídky MP provedly:
7 x - odchyt toulavého zvířete, z toho v 5 případech byl pes vrácen majiteli a ve 2 případech
byli psi převezeni do útulku,
126 x - doručení písemností městyse,
96 x - vykázání osob z místa (osoby mladší 15 let),
96 x - dohled u základní školy,
49 x - kontroly psů,
236 x - kontroly ve spádových obcích,
183 x - kontroly podezřelých osob,
5 x - asistence při kulturních akcích,
258 x - kontroly autobusových zastávek,
1 x - součinnost s PČR Zlonice,
1 x - součinnost s hasiči Zlonice,
1 x - nález peněženky (předáno na Úřad městyse),
1 x - nález klíčů (předáno na Úřad městyse),
1 x - nález zdravotní dětské berle (předáno na Úřad městyse),
2 x - asistence ochrany pracovníka úřadu u problémových občanů,
19 x - kontrola volebních místností.
<<Sepsal a zpracoval: vedoucí směny str. Neumayer Lubomír>>
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ZLONICKÝ ZPRAVODAJ

Mohlo by vás zajímat...
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ
ŽÁKŮM 9. ROČNÍKU
V pátek 29. června opustilo naši školu dalších 35
žáků, kteří splnili povinnou školní docházku a získali
tak vysvědčení s doložkou o ukončeném základním
vzdělání. Slavnostní akt proběhl v sále školy ve
spolupráci s Úřadem městyse Zlonice.
Obě třídy si připravily půlhodinový program, který
zahájily projevy pana starosty Chocholy a ředitele
školy pana Tůmy. Žáci poděkovali rodičům, vyučujícím, podepsali se do městské kroniky a zástupci
zlonického úřadu jim předali pamětní list spolu
s drobnými upomínkovými předměty. Programy
obou tříd ukončilo krátké vystoupení, v němž se
žáci fotografiemi, videem a písničkou ve velmi
originálním podání se svou základní školou rozloučili. Pedagogický sbor v čele s vedením školy jim
přeje mnoho úspěchů na dalších studijních
cestičkách.

VÝLET 8. TŘÍDY - ŽELÍZY
My, osmáci, jsme letos vyrazili na Kokořínsko.
Vybrali jsme si známou lokalitu Želízy, kam jezdili
lidé za krásami a odpočinkem už po roce 1918.
Doprava byla kombinovaná, část trasy vlakem
a část linkovými autobusy. Dobré bylo, že všechna
zavazadla odjela před námi, a to doprovodným
autem. Naší první zastávkou byl Mělník – zámek,
soutok i vyhlášená zámecká cukrárna. Další zajímavost jsme navštívili v odpoledních hodinách již
v místě ubytování. Devítimetrové Čertovy hlavy
v pískovci se nám moc líbily, i když výstup k nim byl
trochu náročný. Ubytování v kempu všem vyhovovalo, líbilo se nám prostředí, vstřícný byl také
personál. Výlet jsme si opravdu užili!
<<8. ročník>>

ZLONICKÝ ZPRAVODAJ

VYPRÁVĚNÍ O ZLONICÍCH
(podle Jul. Šváchy)

Mýto a váhy (na konci 19.století)
Už tehdy se vybíralo mýto na erárních silnicích. Jisté
je, že se tady vybíralo u „Velké hospody". Předcházelo tomu několik let dohadování na obecním zastupitelstvu: jestli si má mýto obec zřídit sama nebo si
ho vzít do nájmu? Není ani známo, kdy se mýto
přestalo vybírat.
Roku 1885 je v obecních zápisech první zmínka
o váze na náměstí (dnes je tu Památník obětem
válek). Váha byla spolková (rolníků?). Několikrát
obec žádala spolek o opravu nebo rozbourání
poškozené váhy, protože hyzdí náměstí. Roku 1901
se podílníci rozhodli váhu zbourat. Když kontribuční
(peněžní) fond věnoval 500 korun, byla postavena
vozová váha nová „u dvora". První vážný Fr. Bidlo
začal vážit v r.1907.
Další dvě váhy byly v cukrovaru asi od r.1892. Jedna
před domem Luďka Nováka čp. 493 a druhá při
vjezdu od Břešťan.
Jedna také byla na rozcestí silnic ke Dřínovu a k
nádraží. Stavěl ji cukrovar v Mostě r.1892! Už tehdy
to bylo díky konkurenčnímu boji. Roku1901 bylo
potřeba váhu opravit nebo zbořit. Jednání mezi obcí
a ředitelstvím cukrovaru v Mostě byla neúspěšná,
ale další rok skončil pronájem pozemku p. Lindy, tak
i tato váha skončila.
Dodatek: Na pozemku železniční trati stály tři váhy:
dnes zůstaly zbytky té, která byla nejdéle využívána.
Řadu let se na ní vážilo uhlí (paní Černá, pak paní
Kořánová) a rozvážel pan Hurda.
V dalších měli schovaná kola ti, kteří jezdili z okolních obcí k vlakům (např. na Louny do práce v
železničních dílnách).
<<Upravila Lib. Novotná,
Vlastivědný kroužek Zlonicka>>
Z KRONIKY
V minulém čísle jsme si připomněli padesátá léta
minulého století. Zmínil jsem se o trestu smrti
a prezidentské milosti. Spojení padesátých let
a trestu smrti nám ovšem navodí spíše představu
politických monstrprocesů. Při jednom z nich byl
popraven i zlonický rodák.
Řezník a uzenář, pozdější hostinský U Českého lva
Václav Novotný se 16. listopadu 1897 oženil s Boženou Kinšnerovou. Manželé společně vychovali šest

Z kroniky...
synů. Řekněme si rovnou, že se jednalo o rodinu
dobře situovanou a všichni synové si vedli velice
úspěšně. Zároveň se její členové nedožívali vysokého
věku a někteří byli postiženi dědičnou nemocí. Dva
roky po svatbě koupil Václav Novotný hospodu a po
řadu dalších let ji přestavoval a rozšiřoval. V roce
1900 se narodil první syn Miroslav, řezník a majitel
dvou domů ve Veltrusích. V dalším roce Václav, který
se stal cukrářem v Žebráku. V roce 1903 Kamil, řezník
a uzenář, majitel domu v Černčicích. Roku 1905 se
narodil Karel, který po otci zdědil hospodu a měl
také povinnost se s ostatními bratry finančně
vypořádat. K naplnění této dohody pravděpodobně
nikdy nedošlo. Jen o rok mladší byl Eduard, vyučený
mlynář, se v Zádubu u Mariánských lázní věnoval
masérství. Nejmladší byl Jiří, cukrář v Klobukách,
narozený v roce 1914. Život každého z nich by byl jistě
zajímavý a stál by za připomenutí. Nejdramatičtější
však bude pravděpodobně osud prostředního z nich,
účastníka III. odboje.
Kamil Novotný se narodil 12. 8. 1903 ve Zlonicích.
U svého otce se vyučil řezníkem a u něj také zpočátku pracoval. Jeho manželka Anna pocházela z
bohaté rodiny hostinského Müllera, majitele hospody Na Kopečku. Kamil si po svatbě otevřel své vlastní
řeznictví a uzenářství nejprve ve Zlonicích, později
v Černčicích u Loun. Zde se také narodily obě jeho
děti. V roce 1927 dcera Božena a v roce 1933 syn
Jaroslav. Podle své vlastní výpovědi byl v době 2. sv.
války členem partyzánské skupiny Černý lev. Tato
skupina, založená B. Černým, operovala na Lounsku
v letech 1940 – 1948, ovšem její činnost během války
nebyla nijak významná. Při poválečném odsunu
Němců došlo i k několika kontroverzním akcím.
Činnost protistátní skupiny, která byla později
známa pod jménem MAPÁŽ, začala v lednu 1949. Její
hlavou se stal Josef Hořejší, bývalý majitel polí a
prosperující továrny se 170 zaměstnanci. S Kamilem
Novotným se znal z doby, kdy od něj odebíral suroviny pro svoji závodní kuchyni. Když mu začátkem
roku 1949 hrozilo zatčení, protože nesouhlasil s
novým režimem, požádal svého známého, zda by se
u něj mohl schovat. Postupně společně organizovali
a finančně zajišťovali činnost skupiny, která byla
aktivní až do srpna, kdy byla vyzrazena. Kamil byl
zatčen 9. 8. 1949 a jeho majetek byl ihned zkonfiskován. Státní soud podle sovětského vzoru se konal
v říjnu v lounské sokolovně a měl sloužit jako
odstrašující příklad. O přelíčení podrobně informovalo například Rudé právo. Stanulo před ním
nakonec 22 členů odbojové skupiny. Obžaloba jim

kladla za vinu mimo jiné spolčení proti republice,
provádění atentátů na představitele KSČ, pomoc při
nelegálním opuštění republiky, rozmnožování
protistátních letáků a shromažďování zbraní za
účelem státního převratu. 24. 10. 1949 byl nad čtyřmi
členy skupiny, mezi nimi byl i Kamil Novotný,
vynesen rozsudek smrti pro velezradu a vyzvědačství. Další 4 obvinění dostali doživotí a ostatních 14
dlouholeté tresty ve vězení. V průměru se jednalo
o 18 let pro každého z nich.

Poprava se konala 7. 1. 1950 v Praze na Pankráci,
podle tehdejšího zvyku v brzkých ranních hodinách.
Odsouzeným bylo splněno poslední přání – setkání
s příbuznými. V 6 hodin byl jako první popraven
Bohumil Klempt, druhý byl Josef Placák, jako třetí
zemřel v 6:54 hod. Kamil Novotný a poslední vedoucí
skupiny Josef Hořejší. Celá akce byla ukončena v
7:30. Těla obětí nebyla rodinám vydána. Většina
ostatních uvězněných byla propuštěna na svobodu
až po II. prezidentské amnestii Antonína Novotného
v roce 1960. Ta I. se totiž nevztahovala na politické
vězně. Manželka Anna Novotná a její syn Jaroslav
byli nejprve rovněž uvězněni, po propuštění
z Černčic odešli a přestěhovali se do Liberce.
V roce 1993 byl Kamil Novotný plně rehabilitován
a při této příležitosti byla na budovu sokolovny v
Lounech umístěna pamětní deska.
ZLONICKÝ ZPRAVODAJ

SK Zlonice
HODNOCENÍ MISTROVSKÉ SEZÓNY 2017/2018 I.A MUŽSTVO
Tradičně se podíváme na hodnocení uplynulé
mistrovské sezóny 2017/2018 I.A mužstva v krajské
I.B třídě. Tato sezóna znamenala pro naše mužstvo
po čtyřech letech sestup do okresního přeboru. Kde
hledat příčiny sestupu ? Našli bychom jich zřejmě
více.
V první řadě je potřeba hledat chyby u sebe samých.
Chabá tréninková morálka v zimním období je
zřejmě příčinou největší. Ještě předtím je nutné
zmínit odchod zkušených opor Tomáše Vimra,
Dominika Tauše a Pavla Havrdy do jiných klubů
a ukončení hráčské kariéry Petra Němce. Aby toho,
nebylo málo, došlo rovněž k šesti zápasové absenci
jednoho z nejlepších hráčů Petra Bakose, za disciplinární prohřešek v posledním mistrovském utkání
v Libušíně. Dále 7 absencí brankáře Tomáše
Kopeckého, předčasné ukončení kariéry kapitána
týmu Martina Špety a podzimní absenci Jiřího Melichara pro vážnější zranění. Rovněž příchozí Josef
Průcha odehrál pouze 18 utkání a Radek Nauš v jarní
části 11 utkání. Tak nějak jako by se proti nám vše
spiklo.
Přes všechny těžkosti lze konstatovat, že mužstvo
na I.B třídu kvalitou mělo, ale pokazilo si to
především svým nezodpovědným přístupem. Jestliže
jsme dokázali s některými kvalitními týmy odehrát
vyrovnané partie a v těchto nám chybělo málo
k tomu, abychom bodovali, pak je na vině právě
slabší fyzická připravenost, která nám v opačném
případě mohla pomoci. Druhým aspektem je
skutečnost, že nedisponujeme skutečným gólovým
bombarďákem. V kádru se objevilo celkem 26 hráčů,
přičemž plný počet odehraných zápasů mají : Petr
Klusáček a Jakub Švarc – 26, následuje Martin Gil –
24, Lukáš Samek a Miroslav Havliš – 23, Dominik
Tóth a Jakub Novák – 22, Michal Demeter a Lukáš Gil
– 21, Petr Bakos – 20. Zbylí hráči jsou již pod 20-ti
odehranými zápasy. Příčinou těchto absencí byly
buď pracovní povinnosti, zranění nebo disciplinární
tresty.
Když se podíváme na soutěž slušnosti, v níž skončilo
naše mužstvo na 10 místě, pak se také musíme
trochu zamyslet. 49 udělených žlutých karet a 6
červených je vysoké číslo. V tomto počtu dominoval
celému startovnímu poli I.B třídy Petr Klusáček se 14
žlutými a jednou červenou kartou. Příklad za
všechny – nejlepším střelcem je s 12 přesnými zásahy
Lukáš Gil, který hrál polovinu soutěže v obraně! Až

na druhém místě je Lukáš Samek s 5 brankami
a Michal Demeter se 4 brankami. Z tohoto je patrné,
že našim střelcům pořádně zvlhl střelný prach a bez
branek prostě mužstvo vyhrávat nemůže. V celém
ročníku jsme vstřelili pouhých 37 branek oproti 71
obdrženým a to je hrozně málo.
Je až ironií osudu, že o bytí a nebytí se rozhodovalo
v posledním utkání. Jak prozaické a kruté zároveň.
Po téměř odpískaném podzimu, kdy už v tuto
možnost věřil málokdo, jsme se zasloužili, ještě
o pěkné drama. K tomu však nemuselo vůbec dojít.
V podstatě stačilo vyhrát o jeden zápas více
v domácím prostředí. V utkání s Klobuky a Mšecí
chybělo k bodům málo, stejně jako v Doksech či
Hostouni. Závěrečný los s mužstvy ze samotného
popředí tabulky nevěstil před koncem nic dobrého.
Zde však musím kluky vyzdvihnout, neboť odehráli
velmi dobré zápasy.
Jaro bylo, alespoň co se týče výsledků, rozhodně lepší
než podzim a to i přes skutečnost, že kýžené body
nepřineslo. Výsledkově jsme propadli pouze se
Slaným a Unhoští. Na podzim by situace byla také
zřejmě jiná, pokud bychom dotáhli dobře rozehrané
utkání v Unhošti. V tu dobu se zřejmě vše zlomilo.
Obrovský psychický blok a pocit křivdy udělal
s mužstvem hodně. Šesti a posléze devíti bodovou
ztrátu jsme na jaře těžko doháněli, a byť se nakonec
povedlo, k záchraně to bohužel nestačilo. Soutěž
jsme však dohráli a jsem rád, že kluci dodrželi to, co
před sezónou slíbili. Odcházíme sice zklamaní, ale
ne se sklopenou hlavou. Za ta léta si už člověk zvykl,
že jednou je líp a jednou hůř a tak je to i v životě, v
němž fotbal zaujímá jen zlomek všeho. Je to sport
a musí se i tak brát, i když se s tím stejně chvíli musí
srovnávat. Vyrovnat se budeme muset rovněž nejen
s faktem, že hrajeme okresní přebor, ale také
s odchody hráčů Lukáše Košťáka, Jakuba Švarce
a Petra Bakose. Tyto hráče nově nahradí Petr Krejza
a Martin Kalina ze slánského dorostu. Nikdo jiný
v tuto chvíli současný kádr neopouští. Odcházejícím
hráčům přeji hodně úspěchů v jejich nových působištích.
Všem ostatním krásné léto a nezapomeňte, že 25. 26. srpna začínáme! V sobotu 1.9. nás čeká na hřišti
již IX. ročník Memoriálu Fr. Havla a večer open-air
taneční zábava. Všechny příznivce a fanoušky
zveme.
<<Tomáš Smetana>>
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Mohlo by vás zajímat...
PRÁZDNINY V ŽELEZNIČNÍM MUZEU
První polovina letních prázdnin byla v Lisovicích
opravdu rušná. Nejprve se tam Déčku zatoulaly
ovečky (soutěž ČT pro malé diváky). Následoval
rekordně zaplněný Cyklohráček, který z technických
důvodů vypomohl běžné dopravě a svezl běžné
cestující až do Peruce. Posléze bylo představeno již
4. vydání muzejního průvodce (Pavel Malkus, Praha),
které následovala brožurka Hasiči v železničním
muzeu (Vokoun Family, Jekatěrinburg).

Na závěr zbývá upozornit na jednu historickou
zajímavost: Poprvé v historii se Lisovice staly oficiální
železniční zastávkou. Sice jen ve výlukovém jízdním
řádu a pro jeden pár spojů měsíčně, ale i tak se
zákazníci Cyklohráčku tentokrát nesvezou jen na
zlonické nádraží, ale ze Slaného autobusem až do
zastávky NAD Zlonice, Lisovice.
<<Tomáš Čech>>

NÁBOR MLADÝCH FOTBALISTŮ
Fotbalový klub SK Zlonice zahajuje nábor
mladých fotbalistů.
Kluky i holky doplňujeme do těchto kategorií:
5 - 8 let Mladší přípravka
9 - 10 let Starší přípravka
11 - 12 let Mladší žáci

T
Ta popisuje vystavené hasičské stříkačky, představuje záběry z doprovodných akcí zlonických hasičů
v muzejním areálu a připomíná blížící se 140. výročí
SDH Zlonice.
Ale opravdu rušno bylo až v sobotu 14. července.
Toho dne se muzeum stalo kontrolním stanovištěm
9. ročníku Slánského okruhu i cílem spanilé jízdy
14. Setkání kabrioletů v Královicích. Zhruba 250
silničních vozidel nejrůznějších kategorií zaplnilo
nejen areál muzea, ale i prostor kolem kapličky.
A protože si letos připomínáme 100. výročí republiky, zavítal na Vopršalovic (později Malypetrovic)
statek, ve kterém muzejní spolek působí, i prezidentský automobil Laurin&Klement s TGM a jeho
doprovodem.

V případě zájmu kontaktujte trenéry nebo
se přijďte podívat přímo na trénink.
Tréninky probíhají každé pondělí a středu
od 17:00 na hřišti SK Zlonice.
kontakty:
Mladší přípravka - Jan Kadlec - 773 153 611
Starší přípravka - Petr Minařík - 723 978 524
Mladší žáci - Petr Kružliak - 604 486 549

VÝSTAVA VĚNOVANÁ PRACÍM KAMENÍKA
A RESTAURÁTORA ALEXANDRA BLÁHY
Vlastivědný kroužek Zlonicka zve na výstavu a představení publikace věnované pracím kameníka a restaurátora pana
Alexandra Bláhy k jeho nedožitým sedmdesátinám.
Výstavu je možné shlédnout v srpnu v době konání Zlonické pouti v neděli 19. 8. od 10:00 hodin do 14:00 hodin. V září
v sobotu 8. 9. od 15:00 do 18:00 hodin a v sobotu dne 15. 9. od 15:00 hodin, před koncertem v PAD.
V případě zájmu také po vzájemné dohodě na tel. 602 311 670 - Kateřina Baráková, 732 400 523 - Alexandr Černý.
ZLONICKÝ ZPRAVODAJ

OBRAZEM
Informujeme...

Kalendář akcí

Srpen

3. 8. 2018 od 20:00 hod. - Hudba na náměstí - PAPAJOE - Masarykovo nám. Slaný
8. 8. 2018 od 16:00 hod. - Zichovečtí heligonkáři - pivovar Zichovec
10. 8. 2018 od 20:00 hod. - Hudba na náměstí - Second band - Masarykovo nám. Slaný
17. 8. 2018 od 20:00 hod. - Hudba na náměstí - Forbes Brothers - Masarykovo nám. Slaný
19. 8. 2018 od 10:00 do 14:00 hod. - výstava k nedožitým 70. narozeninám Alexandra Bláhy - fara Zlonice
24. 8. 2018 od 20:00 hod. - Hudba na náměstí - Beta Big Band - Masarykovo nám. Slaný
24. 8. 2018 a 25. 8. 2018 vždy od 10:00 hod. - Slánský rockový open air festival Valník No. 19 - letní kino Slaný
25. 8. 2018 od 14:00 hod. - open-air festival - v podhradí hradu Okoř
31. 8. 2018 od 20:00 hod. - Olympic - Permamentní tour 2018 - letní kino Slaný
31. 8. 2018 od 20:00 hod. - Hudba na náměstí - Wasabeat - Masarykovo nám. Slaný
1. 9. 2018 od 9:00 hod. - IX. ročník Memoriálu Františka Havla - hřiště SK Zlonice
1. 9. 2018 od 20:00 hod. - Open-air taneční zábava - hřiště SK Zlonice - hraje skupina Paradoksy

ZÁJEZD
Zájezd ZÁPADNÍ ČECHY v termínu 27. 8.-1. 9.
2018 cena 4 200 Kč.
V ceně je pobyt s polopenzí - Toužim a výlety.
Navštívíme Muzeum vitráží, zámek Valeč,
Žlutice, klášter Teplá, Karlovy Vary /porcelánka,
becherovka/, Bečov nad Teplou - zámek,
muzeum motorek, arboretum.
KONTAKT: Ludmila Mžourková, MO SD ČR z.s.
Slaný, Na Sadech 173,
email: LMzourkova@seznam.cz

Memoriál Františka Havla

Dovolujeme si Vás pozvat na IX. ročník turnaje starších
přípravek - „Memoriál Františka Havla“,
který se bude konat ve Zlonicích na
hřišti SK Zlonice v sobotu 1.9.2017.
Slavnostní výkop bude v 9.00 hod.
Občerstvení zajištěno.
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